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Het hiernavolgende rapport isopgesteld alsbijdrage inde
discussie tenbehoevevande inrichting enhetbeheer van het
inde naaste toekomst af te sluiten Verdronken Landvan het
MarkiezaatvanBergen opZoom.
Inditrapportwordtachtereenvolgens eenbeschrijving gegeven
vande huidige situatie envande natuurlijke ontwikkelingen
die zichnade afsluiting enhetwegvallen vanhet getij
zullen kunnenvoordoen. Deze toekomstige situatie is aangegeven
voor zoweleenmeermet zoetwater alseenmeermet zout
water.
Tevens isindeze nota eenglobale beschrijving gegevenvan de
effectenopdenatuurlijke ontwikkelingen van een eventuele
stadsuitbreiding van Bergen op Zoom inhetMarkiezaatgebied.
Ditmetals achtergrond deproblematiek ronddekeuze tussen
Bergenopzoomen Roosendaal alsgroeistad inWestBrabant.
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Deltadienst,Rijkswaterstaat enhet Rijksinstituutvoor Natuurbeheer,onder redactievandrs.D.J.deJong (eindredactie),
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door drs.P.J. Oosterveld endrs.S.M. tenHoute de Lange van
hetRIN.
Wijhopendatdeze bijdragevanbetekenis kan zijnvoor deoplossingvandeproblematiek rond de toekomstige inrichting en
hettoekomstige beheer van hetVerdronken Land van hetMarkiezaatvanBergen op Zoom.
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INLEIDING
InvervolgophetInterimrapportvande"WerkgroepVerdronken
landvanhetMarkiezaat" (lit.1),isdoorde"Werkgroep"een
tweedeinterimrapportvoorbereid.Indittweedeinterimrapport
wordendeconsequentiesvaneen7-talinrichtingsalternatieven
voorhetMarkiezaatopgesomd.Deinrichtingsalternatievenzijn
inprincipeonderteverdelenintweegroepen,n.1. 1alternatiefzonderstedebouwen6alternatievenmetstedebouwkundige
ontwikkelinginhetgebied.De6stedebouwkundigealternatieven
verschillenvanelkaardoorvariatiesinaantalwoningen,n.1.
4000of8000,endoorvariatiesinlokatiesvoordewoningbouw.
Deinhettweedeinterimrapportgegevenbeleidsanalyseheeft
alsprimairdoeleenvoorbereidingtezijnvoorhetbeleid
t.a.v.deinrichtingvanhetMarkiezaat.Eensecundairdoelis
eenbijdrageteleverenaandekeuzetussenBergenopZoomof
RoosendaalalsgroeistadinWestBrabant (lit.2).Binnenhet
kadervandezegroeistad-problematiekiseenbelangrijkaspect
ofstedelijkeuitbreidingvanBergenopZoominhetMarkiezaat
uithetoogpuntvaninrichtingvanditgebiedaldanniet
wenselijkwordtgeacht.
Voorjaar 1980komthetgroeistadkeuze-probleem ineenfinaal
stadium.Ditheeftdanookbepaalddatdezetoeleverendenotat.b.v.de
"Werkgroep"indezeperiodegereeddienttezijn.
HetVerdronkenlandvanhetMarkiezaatvormthetmeestoostelijke
gedeeltevandeOosterschelde,tenoostenvandeSchelde-Rijn
verbinding.NacompartimenteringvandeOosterscheldezalhet
gebiedhetgrootstedeelvormenvandezuidelijkehelftvan
hetZoommeer.HetVerdronkenlandvanhetMarkiezaatzalvan
hetZoommeerwordenafgescheidendoordezgn.Markiezaatskade.
HoeweloverdeaanlegvaneenMarkiezaatskadenoggeenbeslissingisgenomen,wordterindezenotavanuitgegaandatdeze
wordtaangelegd.Hetgebiedwaardezenotaderhalveover
handeltisaangegeveninfig.1.

HetMarkiezaatbehoorttothethuidigegebiedvandeOosterschelde,waarinhetbeleidisgerichtophetzoveelmogelijk
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3instandhoudenvandebestaandenatuurwetenschappelijke
waarden.DeOosterscheldemaaktdeeluitvandeopenruimte
vanhetcentraleDeltagebied.DeNotaLandelijkeGebieden
(lit.3)rekentZuid-WestBrabanttotdezogenaamdeopen
ruimted.w.z.datinditgebiedbeperkingenaandegroeivan
debevolkingendespreidingdaarvanmoetwordengesteld.De
ontwikkelingvanhetMarkiezaattotnatuurgebiedpastderhalve
goedindekonseptievandeopenruimtenendaarmeeinhet
planologischbeleidvandeRijksoverheid.OmhetMiddenDeltagebiedontwikkeltzicheenhoefijzervormigestedelijke
struktuur,gevormddoordezuidvleugelvandeRandstad,de
Drechtsteden,Breda,Roosendaal,BergenopZoomendestedenrijvanhetScheldebekken.Stadsuitbreiding inhetMarkiezaat
impliceerteenpenetratieindeopenruimte,enisdusin
principestrijdigmetheteerdergeformuleerdeplanologische
beleidvandeRijksoverheid.

Indeonderhavigenotawordendeaspectenmilieuenlandschap
vandevorengenoemdebeleidsanalysebehandeld.Denotaisals
volgtopgebouwd:
inhoofdstuk2wordteenbeschrijvinggegevenvande
huidigesituatieenbetekenisvanhetMarkiezaat;
inhoofdstuk3en4wordendenatuurlijkeontwikkelingen
beschrevenzonderstedebouwenwelineenaantalmodellen
dievariërennaarzoutgehalte (zoutofzoet)ennaar
waterregime (stagnantofwisselendpeil);
inhoofdstuk5wordtaangegevenwatdemaatschappelijke
betekenisvandezemodellen,metnamevoorderecreatie,
is;
-

inhoofdstuk6wordtaangegevenwatdeinvloedisvan
verschillendeverstedelijkingsmodellenopdeontwikkelingsmogelijkhedenvannatuurenlandschap.

Hierbijwordtopgemerktdatindebeleidsanalysevande"WerkgroepVerdronkenlandvanhetMarkiezaat"inallealternatieven
wordtgewerktmeteenzoetMarkiezaatmeer.

Metnadrukwordtgestelddatdezenotaindeeersteplaatsis
opgesteld inhetlichtvandeproblematiekvandehiervoor

4genoemdebeleidsanalyse,tewetenof (enzojahoe)stedebouw
inhetMarkiezaatmogelijkis.Daarnaastkandezenotaworden
gezienalseenbasisvanwaaruitkanwordenverdergewerktaan
deopstellingvaneenmeergedetailleerd inrichtings-enbeheersplanvoorhetgebied.Eendergelijkplanzalineen
volgendefasetotstandmoetenkomen,waarbijopdieproblematiekgerichte (engedetailleerde)informatienodigis.

2.

HUIDIGE SITUATIE

2.1.

Algemene beschrijving

2.1.1.

De omgeving
HetVerdronken landvan hetMarkiezaatvanBergen op Zoom vormt
deoostelijke begrenzing vandeOosterschelde,dieop zijn
beurt weer een onderdeel isvanhetdeltagebied van Zuid-west
Nederland. Dergelijke deltagebieden, aldan nietmet estuaria,
zijnopwereldschaal zeldzameverschijnselen endaarbij neemt
dedeltavan Zuid-westNederland nog een aparteplaats in,
omdat hethier eendeltabetreftvandrie grote rivieren:
Rijn, Maas en Schelde.Er liggen hier zelfs inprincipe zeven
estuaria bij elkaar,waarvande Oosterschelde wel heel bijzonder
is,omdater -sindsde aanlegvande spoorlijnnaar Middelburg
ende daarvoor noodzakelijke afdammingen -geen rivier meer op
uitmondt,waardoor de aanvoer van zoetwater en slibdoor de
Scheldewegviel.Sindsde sluitingvandeVolkerakdam isook
de toevoer van Rijn-enMaaswater nietmeer mogelijk,waardoor er indeOosterschelde een specifiek en stabiel milieu
isontstaan.Kenmerkende factoren die het typische karakter
van deOosterschelde bepalen zijn (zieook lit.4 ) :
- relatief hoge zomertemperaturen (waardoor ook deoestercultuur mogelijkis);
- relatief helder water;
- eenhoog enrelatief stabiel zoutgehalte.
Alsgevolg vandit specifieke milieu komt er inde Oosterschelde
een rijk geschakeerd planten- endierenleven voor.De basis
voor devoedselketens indeze zeearmwordtgevormd door enerzijds de grote importen vanvoedingsstoffenvanuit zeeenanderzijds doorde groteprimaireproduktie inhetbekken zelf. Het
plantaardigplankton,hoofdzakelijkblauw-,kiezel-en geselwieren, omvat indit gebied ongeveer 220-250 soorten. Daarvan
spelen dekiezelwieren kwantitatief de grootste rol,maar
bij lang aanhoudende warme zomerskunnen ook geselwieren een
belangrijke bijdrage leveren. Indat opzicht isvooral het
oostelijk deel van deOosterschelde van belang, omdatdaar
hogere temperaturen voorkomen (lit.4 ) .Verder leven eropde
bodem nog minstens 200 soorten wieren (lit.5 ) .
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Het zoöplankton omvatminstens 150soorten en inenopde bodem
levenmeer dan 700diersoorten.Voorts zijn 6 soorten inktvissen
waargenomen en 87 soorten vissen.Hierbij zijndiverse soorten
die zich indeOosterschelde voortplanten of er hun jeugd
doorbrengen. Inrecente overzichten komtmen zelfs totnog
hogere aantallen soorten (lit.5,6 ) .
Doorde hogere watertemperaturen bereikt een aantalwarmteminnende soorten hier denoordgrensvan hun areaal,terwijl
andere soorten hier ingrotere dichtheden en/of beter ontwikkeld
voorkomen.
Het intergetijdengebied van deOosterschelde herbergt een zeer
grote rijkdom aanvooral dierlijke organismen envormt een
bijzonder belangrijk fourageergebiedvoor grote aantallen
watervogels, steltlopers,meeuwen,eendachtigen, enz.Volgens
tellingen kwamen indewinter van 1966/67 ca. 170.000vogels
in ca.30 soorten voor en indewinter van 1975/76 ca. 200.000
vogels (lit. 7 ) .Volgens recente tellingen (lit.7)komen er
b.v. indewinter 45.000 -60.000 Scholeksters voor, 1.000 3.600Zilverplevieren en 10.000 -45.000Bonte Strandlopers.
Hierdoor kan deOosterschelde gerekend worden totde 10belangrijkste watervogelgebieden inwest-Europa (lit.8 ) .
Ook de schorren inde Oosterschelde zijnvan grote betekenis;
enerzijds als zeldzaam fenomeen ingeheel Nederland, anderzijds
worden de Oosterschelde-schorren alsregel hoger gewaardeerd
dan b.v. deWesterschelde-schorren,vooralwatbetreftrijkdom envegetatiestructuur.

2.1.2.

HetMarkiezaat
Het Verdronken land van hetMarkiezaatvan Bergen op Zoom
vormthetmeest oostelijk gelegen deel vande Oosterschelde
enbeslaat hetgrootste deelvan het toekomstige Markiezaatmeer. Dit toekomstige meer omvat thansdrie landschapstypen,
teweten:
- hetopen (zoute)water;
- het intergetijdengebied, deperiodiek met zoutwater overstroomde zandplaten en slikken;
- de schorren,de hoogstedelen langsde rand welke begroeid
zijnmet hogereplanten;de schorren beginnenvanaf ongeveer
gemiddeld hoogwater.
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ig. 2 Overzichtskaart Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Z o o m .

Hotgebied wordtbegrensd door twee andere landschappen, n.1.
dat van
- de jongepolders,ontstaan door bedijking vanmariene afzettingen;
- hetplateauvan Brabant -depreglaciale afzettingen die bij
de Kraayenberg ende Geestakkersdagzomen enworden afgedekt
door dekzanden.
De inhetMarkiezaatvoorkomende natuurlijke overgang van het
holocene getijdenlandschap naar hetpleistocene heuvelland is
eenunieke situatie inNederland. Temeer omdatdeze overgang
plaatsvindt via eenklifkust. Dergelijke^-klifkustenzijn een
zeldzaamverschijnsel,zeker alsmen zoektnaarplaatsen waar
de zeenog steedsdebegrenzing vormt. InWest-Brabant is het
de enigeplaatsdie nogresteert:noordelijker en zuidelijker
isdeklifkustdoor bedijking gefossiliseerd. Slechts in
miniatuurtoestand wordt,opWieringen, nog een dergelijke
situatie aangetroffen,maar daar betreft het jongere afzettingen (glaciale keileem). Deklifkust van Gaasterland -de
enige andereklifkust inNederland -is eveneensvan hetzelfde
jongere,materiaal en grenstnu aanhet zoete IJsselmeer.
EldersinEuropa treftmen klifkusten,althans niet-rotsige,
slechts aanop enkele Duitse Waddeneilanden,bij Cuxhaven en
op enkeleplaatsen inDenemarken. Door de ligging ineendelta
en aanhetuiteinde van een estuarium wijktde situatie nog
meer af:de Kraayenberg isdan ook enig inhaar soort.

Bijeenbeschrijving vandeomgeving van het toekomstige
Markiezaatsmeer ontstaathetvolgende beeld (zieook fig.2 ) .
Inhetnoorden wordthetgebied begrensd door het speciedepot
Molenplaat. Dit totca.NAP + 6m reikende,omdijktedepot ter
grootte van ca. 100ha isin 1972opgespoten bijde aanleg van
de Schelde-Rijnverbinding. Tennoordoosten hiervan ligt het
industrieterrein Noordland.
OostelijkvandeMolenplaat ligtde stad Bergen op Zoom. Bij
"Kijk inde Pot" isnog een stukje steilrand van het Brabants
plateau aanwezig. De (in 1787bedijkte)Augustapolder vormt,
in zuidwaartse richting, hetvervolg van de begrenzing. Deze
polder,waarvan de ontwatering plaatsvindt via de Borgvlietse
kreek wordt begrensd door eendubbele dijk, waartussen derioolwaterpersleiding naar Waarde ligt. Inde polder wijktde

stcilrand naar hetoosten om aande zuidzijde vande polder
weer bijde kust tekomen.Opditpunt gaatde dijk langsde
Augustapolder over inhet erosieklif vande Kraayenberg (zie
ook hiervoor). Vervolgens gaatde Kraayenberg over inde
Geestakkers,waardeboerderij Hildernisse het laatste restant
vormtvaneenwestelijker gelegen,maar in 1530 weggevaagd
dorpje. Zuidelijker hiervan ligteen beekdal,waardoor de
Blaffert stroomt.Ditnauwe,binnen steilranden gelegen,
beekdal wordtbegrensd door fraai opgaand bos.Inhetwestelijk deelvanhetdalvormtde spoordijkvande lijn naar
Vlissingen de grensvan hetMarkiezaat.
De zuidgrensvan hetVerdronken land van hetMarkiezaat wordt
gevormd door de PrinsKarelpolder,de Caterspolder ende
Hogerwaardpolder.De zuidwest-grens wordtgevormd door de
Kreekraksluizen,ongeveer opdeplaats waar het Verdronken
land van Zuid-Beveland enhetVerdronken land van hetMarkiezaat elkaar raken.Dewestgrens,tenslotte,wordt gevormd door
de Oosterschelde.

Het toekomstige Markiezaatmeer zelf heeft een totale oppervlakte van ca. 2200ha,waarvan ca. 390hadoor schorren,
gelegenboven gemiddeld hoogwater,wordt ingenomen. Dit isca.
27^ vanhet totale schorareaal inOosterschelde-Volkerak. De
tussengemiddeld hoog-en laagwater gelegen slikken,dezgn.
intergetijdengebieden beslaan eenoppervlakte van ca. 1450
ha, hetgeen ca. 10%van hettotale intergetijdengebied in
Oosterschelde-Volkerak betekent.Beneden gemiddeld laagwater
bevindt zicheenoppervlakte van ca.300ha (zieook tabel1 ) .
InhetMarkiezaat ishetniveauvan gemiddeld hoog-enlaagwater respectievelijk NAP + 2,05 m en NAP - 1,95 m. Hetgemiddeld tijverschil bedraagtderhalve 4.00 m. Bijdoodtij is
ditverschil 3,20 m en bij springtij 4,40 m.

Indevolgendeparagrafenvandithoofdstuk zullen eerstde
aardwetenschappenjke aspecten van het gebied wordenaangegeven (geologie,bodem, geomorfologie en hydrologie).Vervolgens zal summierde flora en fauna worden besproken die
voorkomt inhetgebied van het Verdronken land van hetMarkiezaat. Voorverdere informatie zijverwezen naar de genoemde
literatuur.
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Tabel 1.Oppervlakte per hoogtezone inhetVerdronken land
van hetMarkiezaatvanBergen op Zoom.

poogtezone

Oppervlakte

Oppervlakte

(inha)

cumulatief(inha

!
i(incm t.o.v.NAP)
hoger dan + 1 0 0

480

480

'tussen+ 75 en+ 100

110

tussen + 50en +75

130

720

190

910

180

1090

170

1260

170

1430 ,

120

1550

110

1660

280

1940

200

2140 totaal

•590

i

tussen + 25en+ 50
tussen NAP en+ 25
tussen NAP en -25
tussen -25 en -50
tussen -50en -75
tussen -75 en - 100
tussen - 100en -250;
lager dan - 250

2.2.

|

Geologie
Hetpleistocene zand,dat opdeBrabantse oever aandeoppervlakte ligt,heltvanaf deBrabantse kust inwestelijke richting
af. Opbijlage 1isdediepte t.o.v.NAP vande bovenkant van
hetPleistoceen aangegeven.Hieruit blijktdat de bovenkant
van depleistocene afzettingen inhetoostelijk deelvan het
Markiezaat het hoogst liggen,n.1. tussen NAP + 1,00 m en
NAP - 5,00 m, terwijl inhetmeest westelijke deel door
erosie in hetHoloceen de bovenkantdieper ligtdan NAP
- 15,00m (lit.9 ) .
DitPleistoceen bestaatuit zandige afzettingen dievan elkaar
gescheiden zijn door een slechtdoorlatende laag,de Zanden
van Kallo. Onder dediepere goeddoorlatende laag ligtook weer
een slechtdoorlatend pakket,de Boomse klei. Ter hoogte van
hetMarkiezaat liggendeze slechtdoorlatende lagen op ongeveer
40-50meter (Zandenvan Kallo) en ongeveer 100meter (Boomse
klei (lit. 10).Deze laagopbouw isvan belang voor de diepere
kwel inhetMarkiezaat (zie 2.5.).
Op hetPleistoceen zijn in hetMarkiezaat gedurende ongeveer
6500 jaar holocene sedimenten afgezet.Naarmate gedurende het
Holoceen de zeespiegel rees, heeftop hetPleistoceen eerst
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veenvorming plaatsgevonden (zgn.Basisveen),waarna dit door
voornamelijk kleiïge afzettingen (Afzettingen van Calais) is
afgedekt. Inhetmeestoostelijk deel ontbreektdeze afzetting
op het Basisveen door de hoge liggingvanhetPleistoceen.
DeAfzettingen van Calais zijnweer afgedekt door een 1,5 tot
2,5 mdik veenpakket,het zgn.Hollandveen. Inhetoosten sluit
dit veendirekt aanop hetBasisveen..Het Hollandveen is ontstaan ineenperiode tussen + 2500voor Christus tot+ 250na
Chr. in een laag kustgebied dat reikte vande strandwallen in
hetwesten totbijna aande hogere zandgronden van oostelijk
en zuidelijk Nederland. InhetMarkiezaatsgebied isop het
Hollandveen plaatselijk eerst eenkleipakket (Duinkerke II)
endaarna voornamelijk mariene (zee)zanden (Duinkerken III)
afgezet ,die inhetoostenplaatselijk direct op het pleistocene
zand liggen (lit. 11).Tegende zuid- enoostkustvanhet gebied
zijn opdeze zandige afzettingen de kleiïge schorren ontstaan.
Inde loopvan de geologische vorming isde geschetste opbouw
vaak enopveel plaatsen aangetast door erosiegeulen. Deze
geulen zijn later weer opgevuld met nieuwe, andersoortige
afzettingen. Bijlage 2geeft eenoverzicht vande (ondiepe)
geologische gesteldheid van het gebied.
Inde holocene lagenbevinden zichveen-enkleilagen. Voorzover
dezemeer dan 8% lutumbevatten zijndeze lagen slechtdoorlatend voor hetmeer oppervlakkige grondwater.Opbijlage 3
isde begindiepte onder hetmaaiveld van deze lagen aangegeven.
Uitde kaartblijktdat inde zone langs de Noordbrabantse
kustde slechtdoorlatende lagenopbetrekkelijk geringe diepte
voorkomen.Langs deHogerwaardpolder enopde gronden ten
noordwesten hiervan worden de slecht doorlatende lagen op
eenwat grotere diepte aangetroffen.

Bodem (lit.12).
De alsbijlage 4 opgenomen kaart,die uit 1962dateert,geeft
de samenstelling weer vandebovenste 80cmvan hetbodemprofiel. Uitde kaartblijkt,datde bovenlaag (bovenste 25cm) in
dit gebied overwegend uit zandig materiaal bestaat. Alleen
het begroeide deel langsde Hogerwaardpolder heeft een zware
(meer lutum:<2/-O bovenlaag,die echter inde richting van

13-

de laagwaterlijn snelovergaat inkleihoudend zand.Ook aan
de oostelijke oever komt eenkleingebied voormet een
zwaardere bovenlaag. Inhetgrootste deelvan het gebied
bestaatde bovenlaag uitkleihoudend middelfijn zand A(2c).
Langsde laagwaterlijngaatdit zandplaatselijk over inkleiarmmatig fijn zandB (lb).
Deondergrond inhetwestelijk deelvanhetgebied is inhet
algemeen van gelijke zwaarte alsdebovenlaag.Alleen opde
klei- en zavelgronden langsde oevers neemtde zwaarte inde
meeste gevallen naar benedenaf.
Inhetoostelijk deelvan het gebied isde ondergrond inveel
gevallen wat zwaarder dan debovenlaag; onderhet.-kleihoudend
zand wordt hiervaak lichte zavel aangetroffen.Voorts komen
in het oostelijk deelvan hetgebied binnen 1,50 m beneden
maaiveld plaatselijk oudere klei- enveenlagen voor;plaatselijk zelfsondieper dan 80 cmbeneden maaiveld (dezelagen zijn
inbijlage 3aangegeven alsondoorlatende lagen). Voornamelijk
isdithetgeval ineen zonedie zichvanaf de zuidoostelijke
hoek innoordwestelijke richting uitstrekt.Hier wasdeopbouwvande ondergrond als gevolgvan hetopwisselende diepte
voorkomen van genoemde oudere afzettingen zeer gecompliceerd (gebruik code:bont inde kaart). Voortswerd indeze omgeving
hetpleistocene zand eveneensplaatselijk op geringe diepte
aangetroffen,hetgeen opdekaart isaangegeven met(P).

2.4.

Geomorfologie
Debelangrijkste grote geomorfologische eenheden zijnde schorren,de slikken endeplaten.
De schorren zijnderond gemiddeld hoogwater endaarboven gelegen
begroeide randgebieden van de getijzone.Opde schorren kunnen
alsbelangrijkstegeomorfologische elementen de kreken met
eenmaximum diepte van 2à 3m worden onderscheiden. Langs
de kreken liggen ruggen of oeverwallen en er tussen de zgn.
kommen. Plaatselijk wordt het schor aan de buitenzijde begrensd
door eenklifje of steilrand.
InhetMarkiezaat komen zowel aande oost-alsaande zuidkant
schorren voor (bijlage 5 ) .Hetoostelijk schorrencomplex,
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ten zuiden van Bergen op Zoom, grenst deels aandijken,deels
aan uitlopers van hetpleistocene zandlandschap; het zuidelijk
schorrencomplex grenst alleen aandijken.
Het eigenlijke schor langsde oostrand begint op een hoogte
van ca.NAP + 1,90 m of ietsdaaronder.Op het schor wordt een
fossiel schorklifjeaangetroffen,datduidt op verschillende
stadia van schorontwikkeling (ziefig.4 ) .Plaatselijk reikt
het schor tot een hoogtevanNAP + 3,00 m à 3,50 m. Door de
variatie inhoogte komtook een grote variatie inoverspoelingsduur voor. Hetkrekenstelsel isweinig vertakt. Oeverwallen
ontbreken grotendeels.Debodemvan het gehele schor isvrij
zandig enopgrotedelenvan het schorvindtbeweidingplaats.
Hier isdan vaak geëgaliseerd en ishet afwateringssysteem
verbeterd, waardoor dekreken een rechter verloop hebbengekregen.

s l i k — * 4 ~ SSlik
l i mot spar tina pollen -**•—laag

schor

l e e r hoog schor — * H . -

^^"'^^^^^oliieiichorklilje
G.H.W.

^

-

^

schorklif je

pleistoceen
hoogteschoal 1:150
l e n g t e school 1: 5 . 0 0 0

Fig. 4. Schematische doorsnede van het oostelijk schorrenkomplex
inhetMarkiezaatvanBergen op Zoom (lit.13).

Dehoogtevan de schorrand van het zuidelijk schorrenkomplex
ligt tussen NAP + 1,00m en+ 1,25 m. Slechts zelden wordt de
schorrand hier gevormd door eenaktief schorklif enook verder
op het schor komen geenduidelijke fossiele schorklifjes
voor. Het schor gaat geleidelijk over inde ervoor gelegen
slikken (zie fig. 5 ) .Er ishier een intensief vertakt diep
krekenstelsel met steile oevers enduidelijke oeverwallen.
Het hoogste deelvan het schor reikt totca.NAP + 2,50 m. De
sterk vertakte kreken zijn hier ondieper,de oeverwallen minder
zandig en smaller of zelfs geheel afwezig.
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Fig. 5. Schematische doorsnede van het zuidelijke schorrenkomplex
inhetMarkiezaat van Bergen op Zoom (lit.13).

De slikken_en_platen,ook wel intergetijdegebiedengenoemd, zijn
gelegen tussen gemiddeld hoog-en gemiddeld laagwater.Het zijn
doorgaans uitgestrekte,meestkaleof langsdehogere randen
schaars begroeide,zandige (platen) of slibrijke (slikken)gebieden,die door ondiepe waterlopen,de zgn.prielen worden
doorsneden.
De stroomsnelhedenvan het getijdewater zijn opde slikken zeer
gering,waardoor opdezegebiedenpractisch geenmicro-reliëf
aanwezig is.Platen komen voor opplaatsen waar de getijstromen
sterker zijn.Daardoor wordthieropmeermicro-reliëf aangetroffen indevorm vanruggen en zandribbels inveleverschillende schaalgrootten.
Prielenworden aangetroffen opde flanken vande slikken waar
hethoogteverschilvanhetvlakke slik t.o.v.de aangrenzende
geul groot isendoor erosie van het afstromende water insnijdingen ontstaan. Dedoodlopende prielen,die nog net
uitde schorren vanhetMarkiezaat vanBergen op Zoom treden,
krijgen bij eb algauwgeenwateraanvoer meer uit hette
kleine achterland. Grotere prielen enkreken blijken overigens
vaak inverbinding te staanmetpunten waar polder-enrioolwater wordtuitgeslagen.

2.5.

Hydrologie, kwel
Uit 2.2.blijktdat indediepere ondergrond terplaatse van
hetMarkiezaat van Bergen op Zoom bovende slecht doorlatende
basis (Boomseklei) twee goed doorlatende zandpakketten aan-
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wezig zijn,gescheiden door een slecht doorlatende afzetting,
genaamd "Zandenvan Kallo".
Het inzijgingsgebied vandeze goed doorlatende lagen ligt in
hetgrensgebied vanNederland enBelgië,terwijl de stijghoogte van hetgrondwater indeze lagen ter hoogte van het
Markiezaat ca.NAP bedraagt.Op grond van isohypsenkaartenvan
deze tweedoorlatende zandpakketten iseen schatting gemaakt
van de totale jaarlijkse gemiddelde uitstroming in noordelijke
en westelijke richting.
In lit. 14ismetbehulpvande gegevensuit lit. 10de jaarlijkse gemiddelde uitstroming naar het "omkadeMarkiezaat"
afgeleid. Ervan uitgaande,datde breedte van het.doorstroomprofiel vandepakkettenmethet "omkadeMarkiezaat" ca.7km
3
is, isde afstroming geraamd opgemiddeld 0,09 m /sec.
Uitoverlegmethet R.I.D. isgebleken datdeze afstroming
opkwelt inhetMarkiezaat en/ofdedaarop afwaterende gebieden. Op grond hiervan ishet aannemelijk datde geraamde
ondergrondse afstroming ook grotendeels inhet "omkadeMarkiezaat"
terecht zalkomen.
Behalve deze diepekwelvinden erook enkele polderlozingen
ophetMarkiezaatplaats.Ditbetreft lozingen van de
Augustapolder (gem. ca.2,15 10m /jaar), de Blaffert (gem.
ca. 0,66 10m /jaar) endeHoogerwaardpolder (gem.ca.
63
0,72.10m /jaar).

2.6.

Flora en fauna
HetVerdronken land van hetMarkiezaat van Bergen op Zoom
vormt een onderdeel van hetgehele Oosterscheldegebied, zoals
ook de flora en faunadeeluitmaken van de levensgemeenschap
vande gehele Oosterschelde.Een beschrijving vandelevensgemeenschap inhetMarkiezaatgebied zaldan ook grotendeels
overeenkomenmet eenbeschrijving vande hele Oosterschelde.
Over de specifieke waarden van deze Oosterschelde-levensgemeenschap isreedsdoor vele auteursgeschreven; zie hiervoor
o.a. lit.4, 5en 6ent.a.v.de vogels 7en 8.
Inhetkader van dit rapport zal,nadekorte algemene beschrijving in 2.1.,volstaan worden met een beschrijving
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van enkele elementen welke specifiek inhetMarkiezaatgebied
voorkomen ofwaarvan bekend isinwelkemate ze in het
Markiezaatgebied aanwezig zijn, te wetenm.n.de schorvegetaties endewatervogels.

2.6.1.

Vegetatie (lit. 15,16,17)
Met name door de natuurlijke overgang tussen de schorren en
depleistocene zandgronden komen inhet Markiezaatgebied
zeldzame vegetatietypen enplantensoorten voor.
Niet alleen landschappelijkmaar ookvoor watbetreftde
soortensamenstelling van devegetatie,neinende inhetMarkiezaat gelegen schorren dan ook eenuitzonderlijkeplaats in
binnen hetgehele schorrenareaal van zowelde Oosterschelde
als hetgehele Deltagebied.

De algemene vegetatiekundige opbouwvan de schorren kanals
volgt geschetst worden:
Opde overgang van slik naar schor bestaatdevegetatie uitde
pionier-soorten Zeekraal enEngels slijkgras.Lager treftmen
alleen nog Klein zeegras en somsook Groot zeegras aan.Hoger
ophet schor gaatEngels slijkgras sterk domineren, waarbij
op sterk slibhoudende bodemsde Zeeaster sterk kan opvallen
door haaruitbundige groei.Dehoger gelegen oeverwallen
langsdekreken indeze zone zijn begroeid met vegetaties
waarin de zilvergrijze Gewone zoutmelde ofObione de dominante
soort is.Inde hoger gelegen kommen verdwijntEngels slijkgrasvoor een grootdeel enbestaatde vegetatie uit een
mozaiekachtig geheelvan Gewoon kweldergras,Schorrezoutgras, Lamsoor, Zeeweegbree enGewone zoutmelde. In beweide
kommen gaat de eerste soortmeer domineren.Opde oeverwallen
__ treftmen hier behalve Gewone zoutmelde, soorten aan als
Roodzwenkgras,Strandkweek en Zeealsem. Opde hoogste delen
vande schorren inhetoostenvan hetMarkiezaat gaanvegetaties uithetverbond van Engels grasdomineren,met o.a.
Zilte rus,Engels gras,Melkkruid en Roodzwenkgras.
Dégrotebijzonderheidvande schorren inhet (oostelijk deel
van het)Markiezaatvan Bergen op Zoom wordt gevormd door
deovergang vanpleistocene gronden naar de zoute recente

opslibbingen, tewetenbijde Kraayenberg enbijhet Scheidestrand
(ofweldeWoensdrechtse duintjes). Hier komenplaatsen voor
waar zoetkwelwater vanuitdeBrabantse zandgronden aande
oppervlakte komt.Deze kwelplaatsen hebben een kenmerkende
vegetatiemet soorten uitmeer brakkemilieus. Belangrijke
soortenuitdeze zone zijno.a. Zee-en Ruwe bies, Zilttorkruid, Selderij, Slanke waterbies,Zeerus,Moeraszoutgras,
Aardbeiklaver enStrand-enFraaiduizendguldenkruid. Ook
worden indeze zonevegetaties aangetroffen die kenmerkend
zijnvoormilieusmet een sterkwisselend zoutgehalte, zoals
Zilte schijnspurrie, Stompkweldergras enDunstaart. Opde in
het schor gelegen duintjes gaan dezevegetaties oyer in soortenrijkedroge graslandvegetaties met o.a. Reukgras,Veldgerst en
Biggekruid; nog hoger gaandezevegetaties over in begroeiingen
metStruikheide, Zandblauwtje en Zandzegge. In een vochtiger
dalletje indeduintjeskomtde zeer zeldzame Stippelzegge
voor, m.n. opdeovergang naarde heide.Deze Stippelzegge
komtverder inNederland alleen nogvoor op Schiermonnikoog.
Een bijzonderheid van de schorren aande zuidzijde van het
Markiezaat ishetvoorkomenvan Snavelruppia; de enigegroeiplaatsvan deze soort opde schorren inhet Deltagebied.
In totaal zijnop het schor endeduintjes 207 soorten waargenomen,watopmerkelijk veel isvoor eendergelijk klein
gebied.Hiermee hoorthetgebied totde rijkste gebieden in
Nederland en ishetvergelijkbaar met derijkdom van het
kustgebied vanVoorne. Deze groterijkdom aan soorten hangt
samenmetdeveelheid aanovergangen die hier op een klein
gebied voorkomt;overgangen van zoetnaar zout,vandroog naar
nat enaldan niet sterk wisselende zoutgehaltes.
Alsgevolgvandiverse werkzaamheden zijn echter belangrijke
delenvan het schor inmeer ofmindere mate aangetast. Daarbij
moetgedachtworden aan:
verhoogde opslibbing tengevolge van werkzaamheden inde
Oosterschelde; (m.n.aanleg Schelde-Rijn verbinding)
verhoging vande gemiddelde waterstand (tengevolge van de
deltawerken);
-

deaanlegvande rioolwaterpersleiding naar de Westerschelde;
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Daarnaast kan nog genoemd worden de overbeweiding metvee,
waardoor plaatselijk eenvormig cultuurgrasland en ruderale
vegetaties zijn gaanoverheersen.
Behalve hogereplanten komen opde schorren ook nog grote
aantallen benthische enepifytische wierenvoor.

2.6.2.

Fauna
Indezeparagraaf wordtm.n.aandacht geschonken aande ornithologische betekenisvan hetMarkiezaatgebied, omdatvan deze
groep relatief veel bekend isover deverspreiding. Ookvoor
anderediersoorten ishetMarkiezaatgebied echter een belangrijk gebied.
HetMarkiezaatgebied wordtdoor grote aantallen watervogels,
zowel tijdensde trek als inde winter,bezocht. Het gebied
vormtdaneen fourageergebied voor naar schatting 25%vande
totale steltloperbevolking vande Oosterschelde (jaargemiddelde
ca. 18.000 -20.000vogels) envoor ca. 20%vande totale
eenden-bevolking vandeOosterschelde (jaargemiddelde ca.
5.000vogels). Daarnaast fourageren er totmaximaal 2.000
Rotganzen. Uitdeze cijfersblijktde grote betekenisvan het
MarkiezaatvanBergen opZoomvoor de watervogels inde
Oosterschelde (zieook lit.7en8 ) .
Als broedgebied ishetMarkiezaatgebied vanminder belang. Tot
enmet 1978wasdeMolenplaat (hetopgespoten deel) eenrelatief belangrijk gebied meto.a. diverse soortenplevieren,
Scholekster,Kluut,Kokmeeuw enVisdief; in 1979 ishetgebied
echter omgeploegd enheeftdaarmee zijnbroedfunctie grotendeelsverloren.Verder wordt ergebroed opde schorren bij
Bergen op Zoom en langsde Hogerwaardpolder. Hetbetreft in
deze gebiedenm.n. Scholeksters enTureluurs (in 1978resp.
totaal ca. 15en 80broedparen). Daarnaast vormtook het
oostelijk deelvandeKreekraksluizen momenteel een belangrijk
broedgebied (zieook lit. 18).
Dewatervogels fouragerenvooralopplaten en slikken,waarin
grote aantallendierenvoorkomen, zoalswormen, schelpdieren
enook allerlei kreeftachtigen.
Niet alleen inde betrekkelijk zachte bodemsvande slikken en
platen komenvelediersoorten voor,maar ook opde
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harde ondergrond langso.a. dijkglooiingen en havens zijn veel
dieren tevinden, zoalskreeftachtigen,garnalen, zeeanemonen
en sponzen.

Evenals inde restvan de Oosterschelde komen ook inhetMarkiezaatgebied velevissoortenvoor zoalso.a. Schol,Schar e.a.
platvissen, voor welke de Oosterschelde eenbelangrijke kinderkamerfunctie vervuld. Voor Geep enAnsjovis vormt het gebied
van hetMarkiezaat eenbelangrijk paaigebied.

2.7.

Het "oude"land
Met name het schorrengenied aande oostzijde van het Markiezaat
van Bergen op Zoom kanniet losgezienworden van het erachter
gelegen oude land. Hetmeestbelangwekkende deel ervan,
vanuit natuurwetenschappelijk gezichtspunt, ishet landgoed
"De Mattemburgh".
Dit landgoed bestaatuit bouw-enweilanden,doorsneden door
lanenmet oude eiken enhoutwallen enomzoomd door opgaand
bos. Tendele bestaatdit bosuit loofhout - zoalsook op
de steilranden -met eik,berk, iep,Lijsterbes,Zoete kers
e.a., tendele uit een ca. 150 jaar oude aanplantvan Grove
denmetveel spontane opslag van soorten van het Eiken-Berkenbos. Rondom hethuisMattemburgh bevindt zicheen,alspark
aangelegd, loofhoutbosmet Zomereik,Beuk en Grove den.
Indeondergroei komtveel Tamme kastanje,Kamperfoelie,
Blauwe bosbes (geenalgemene soort in Brabant), Lelietjevan-dalen, Dalkruid, Grootbloemmuur,etc.voor.De wegbermen
inhet landgoed zijnbelangwekkend door hetvoorkomen van
soorten als IJzerhard, Echtduizendguldenkruid, Guichelheil,
Brunei, e.a.
Naar uiteen kortstondige inventarisatie van vogels in 1976
blijkt, ishetgebied van het landgoed zeer rijk. Aangetroffen
werden -in eenperiode van ca. 3maanden -90 soorten,
waaronder Buizerd, Blauwe Kiekendief,Boomvalk,Waterrai,
Ijsvogel en Grauwe Vliegenvanger.
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2.3.

Het landschapsbeeld
(zieook bijlage 6)
Het huidige getijdenlandschapkan worden gekarakteriseerd als een
zeer open landschapmet een grotemate van natuurlijkheid. De
differentiërendekenmerken worden ontleend aande aan het getij
gebonden elementen als schorrenmet hun reliëfvormen envegetatie, slikken enplatenmet hun reliëfvormen en fauna-elementen
en hetopen water.Alsgevolg van het getijwisselt het landschapsbeeld voortdurend. Bijhoogwater verdwijnt het gebied
grotendeels onder water,waaruitde hogere schordelen,de
dijken endepleistocene heuvelsmet stui-fduintjesen kliffen
oprijzen.Bij afgaand water komt er geleidelijk steedsmeer
vande lager gelegen elementen boven water;eerstde lagere
schordelen envervolgens de slikken enplaten.Al na korte
tijd worden de slikken enplaten bevolktdoor grote groepen
vogels,die erkomen fourageren.
Langs denoordoostrand wordtdebegrenzing van hetgetijdenlandschap gevormd doorde stadsrand vanBergen op Zoom.
Plaatselijk grenstde hoogopgaande bebouwing aan hetuit het
hogere schor oprijzende klif.Naar het oostenwijktde stadsrand terug envormtdedeltadijk voor deAugustapolder debegrenzing. In zuidelijke richting gaatdedeltadijk over inhet
hoogoprijzendemet struweel begroeide klif van deKraayenberg.
Ten zuidenvandeKraayenberg ligtophethoge schorde boerderij
Hildernisse,waarachter hetheuvellandschap met landbouwgronden,
hagen enbossen oprijst.TussendeKraayenberg enLindonk wijkt
het heuvellandschap terug inhetdalvan deBlaffert envormtde
spoordijkmetdedaarvoor gelegen stuifduintjes de visuele
begrenzing van hetgetijdelandschap. Ten zuiden van de stuifduintjeswordtdebegrenzing gevormd door de dijken waar achter
depleistocene heuvelsmetdebebouwing vanWoensdrecht oprijzen.
Naar hetwesten toe gaat hetgetijdelandschapover inhet wijde
getijdelandschap van hetVerdronken land van Zuid-Beveland. De
begrenzing van het "Markiezaat" wordt zichtbaar inhetver naar
hetnoorden inhetgetijdelandschapmitstekende Kreekraksluizencomplex,de noord-zuid lopende hoogspanningsleiding enhet
scheepvaartverkeer op het Schelde-Rijnkanaal.
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3.

BESCHRIJVING NATUUR-ONTWIKKELINGSMODELLEN

3.1.

Algemeen
Alservan wordtuitgegaan dat naast eenOesterdam ook een
Markiezaatskade zalworden aangelegd,betekentditdat deze
laatste rond 1982gereed zal zijn.Het Markiezaatmeer grenst
dan tot 1985,alsde Oesterdam zalworden gesloten,aan het
getijdegebied. Dit houdt indat hetMarkiezaatmeer tot minstens
1985 zout zalblijven.Afhankelijk van hetgekozen beheer in
de overgangsfase envan het tekiezen model inde eindsituatie
(zoutof zoetwater) zaler hooguit sprake zijnvaneen langzame verlaging van het zoutgehalte alsgevolg van neerslag.
Pas alsna 1985het Zoommeer geheel isontzilt zal een eventueel
zoetMarkiezaatmeer geëffectueerd kunnen worden,hetzij via
natuurlijke ontzilting,danweimiddels geforceerde ontzilting.

Zoals reeds inde Inleiding isvermeld, behelst éénvande
inrichtingsalternatieven voor hetafgesloten Markiezaatmeer
een natuurlijke ontwikkeling zonder stedebouwkundige ofrecreatieve ontwikkelingen indit gebied. Indithoofdstuk en
in hoofdstuk 4wordt ingegaan opde spontane ontwikkelingen,
zoalsdie zich ineen afgesloten Markiezaat zullen kunnen
voordoen.Voor deze ontwikkeling maakt hetgroot verschil
welk waterhuishoudkundig beheer inhetbekken wordt gevoerd.
Omdathierover noggeen beslissing isgenomen worden de
natuurlijke ontwikkelingen beschreven voor vier verschillende
vormen van waterhuishouding, n.1.
1.

een zoet Markiezaatmeer,waarbij het zoutgehalte in
principe zo laagmogelijk is;
1.1. eenmodel met vastpeil; dit houdt indat hetpeil
(kunstmatig) op eenbepaald niveau wordt gehouden. In

........^

dit geval wordtuitgegaan van eenpeil rond NAP.
1.2. eenregenmodel;dit betekent binnen bepaalde vast te
stellen grenzen eenvrijvariërende waterspiegel,afhankelijk van neerslag enverdamping, waarbij eventueel
eenmaximale boveng'renskan worden aangehouden,waarboven hetwater zalworden gespuid.
2.

een zoutMarkiezaatmeer,waarbijhet zoutgehalte in
principe zohoog mogelijk is;
2.1. een.model met vast peil, gekozen rond NAP (zieook
model 1.1.).
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zomerpeil. Inditgeval wordtuitgegaan van een
zomerpeilrond NAP en eenwinterpeil opNAP + 0,3 m.
Overigens kan inbeide zoutemodellen overwogen worden om
(b.v. inde nazomer)hetwaterpeil korte tijd hoger op te
zetten, teneinde eenbredere zoute zone tecreëren.
Verder zal erbij een zoutmodel een zekere•(kleine)zoetwaterbelasting vandekomvan deOosterschelde optreden. De eventuele
invloed hiervan voor de levensgemeenschap inde Oosterschelde is
indit rapport nietmeegenomen.
Deverwachtingen omtrentdeontwikkelingen inhetMarkiezaat
zijn gebaseerd ophydrologisch modelonderzoek, op_grond waarvan ookverwachtingen ten aanzienvande waterkwaliteit konden
v/ordengeformuleerd. Oecologisch onderzoek ingebiedenelders,
waar zichminofmeer vergelijkbare veranderingen als hier bij
deverschillende ontwikkelingsmodellen hebbenvoorgedaan,
leverdede informatie dienodig isom tot enige voorspellingen
omtrentde teverwachten flora en fauna tekunnenkomen.
Bijde beschrijving vande natuurlijke ontwikkelingen (in
hoofdstuk 4)wordt zowel aandacht besteed aandeontwikkelingen inde overgangsfase,als aandeverwachte eindsituatie.

3.2.

Uitgangspunten en aannamen
Hierbijmoetonderscheid worden gemaakt tussen algemene uitgangspunten enaannamen enaannamen dievoor een of enkele
modellenwordengedaan.

3.2.1.

Algemeen
Algemeneuitgangspunten voor de natuurontwikkelingsmodellen
zijn:
A.

deontwikkeling vande natuurfunctie staatprimair. Dit
wordtbereiktdoor middel van een spontane ontwikkeling
opbasisvande inhetgebied (vannature) aanwezige
diversiteit enpotenties.Waar nodig wordtdeze ontwikkeling ondersteunt door eennatuurtechnisch beheer
teneindede aanwezige abiotische diversiteit optimaal te
benutten;

B.

derecreatieve ontwikkelingen inhet Markiezaatgebied
worden afgestemd opdemogelijkhedendievanuitde natuur
worden geboden. Dit zal inhouden dat in eerste instantie
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lietgebied geheelofgrotendeelsmoet worden afgesloten
voorderecreatie;pas ineen later stadium zalde recreatie
geleidelijk kunnen worden ingevoegd inhet "natuurgebied";
C.

deMarkiezaatskade zalworden aangelegd. Deze zal rond
1982gereed zijn;

D.

devoor dediverse waterhuishoudkundige modellen vereiste
in- enuitlaatwerken zullenworden aangelegd. Per model
zal,voorzover nodig,globaal worden aangegeven om welke
werken hetgaat enomwelke capaciteiten;

E.

de lozingenvanuitdeAugustapolder ende overstortvan
de rioleringvan Bergen opZoom zullen worden afgeleid
vanhetMarkiezaatmeer naar het Zoommeer of het toekomstige Randmeer (ziehfd. 5 ) .De lozing van de Blaffert
blijftop hetMarkiezaatmeer gehandhaafd. De lozing van
de Hogerwaardpolder zalna 1985plaatsvinden opde SeheldeRijnverbinding.

F.

Naarverwachting zal ervanuitde stad Bergen op Zoom en
direkte omgeving een aanbod zijnvan ca.3.000recreanten.
Deze zullen zichnaarverwachting voor het grootste deel
alsoeverrecreant langsdeMarkiezaatskade en inde
direkte omgevingvanBergen op Zoom bevinden. Een klein
deelhiervan (10%?) zal zichmet bootjesop hetwater
begeven.

3.2.2.

Per Model
Zoetemodellen: HetMarkiezaatmeer zal nade omkading in
ca. 1982 tot 1985,alshet Zoommeer dicht is,zout
blijven.Afhankelijk van het gekozen beheer indeovergangssituatie zalhooguitdoor toevoer van neerslag en
enigepolderlozingen een langzame ontziling kunnenoptreden.
Na 1985,alshet Zoommeer geheel ontzilt iskan ergekozenwordenvoor of een snelle ontzilting d.m.v. doorspoelenmet Zoommeerwater,of voor een verdergaande
langzameontzilting. Aangenomen wordtdat in beide
gevallenhetMarkiezaatmeer uiterlijk in+_1990geheel
ontzilt zalzijn.
Zoutemodellen HetMarkiezaatmeer zalook indeovergangsfase tussen 1982en 1985geheel zout blijven (zoutgehalte
minimaal 90%van het huidige).
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3.3.

Natuurmodellen met zoetwater

3.3.1.

Regonmodel

3.3.1.1. Waterhuishouding
Inditmodel wordt hetwaterpeil inhetbekken in hoofdzaak
bepaald door het samenspelvan neerslag enverdamping.Aangezien er inNederland gemiddeld over de jareneenneerslagoverschot is,zalhetgemiddeld meerpeil langzaam stijgen,
tenzijereenuitlaatmiddel is.Wanneer dituitlaatmiddel
zodanig wordt gedimensioneerd, dathet enerzijds het gemiddelde
jaarlijkse neerslagoverschot precieskan afvoeren,maar
anderzijds teklein isom een tijdelijk groot neerslagoverschot inkorte tijd teverwerken,dan zal er eenpeilverloopoptreden,dat zichmetonregelmatige schommelingen
rond eenbepaald gemiddelde beweegt. Inde zomer zalhetpeil
gemiddeld langzaam dalen ten gevolge van hetdan heersende
neerslag-tekort en indewinter zalhetpeil weer stijgen
alsgevolg van hetneerslag-overschot indieperiode.Doordat het lozingsmiddel "teklein" isom neerslag-overschotten
inkorte tijd af tevoeren zalhetgemiddelde peil ineen
natte winter echter hoger liggen dan ineen droge winter.
Ook zalhetbegin-peil inhetvoorjaar na eennatte winter
hoger zijn dan naeen drogewinter.Opdezewijze ontstaat
er eenpeilverloop dathetnatuurlijk peilverloop heel dicht
benadert. Door hetuitlaatmiddel daarbijnogprogrssief te
dimensioneren, d.w.z.datdeuitlaatcapaciteit toeneemtbij
hogere peilen,kanbovendien worden voorkomendat ongewenst
hogepeilen worden overschreden.
Wat betreft de capaciteit van eendergelijk uitlaatmiddel moet
3
gedachtworden aan een capaciteitvan ca.0,5 m /s.Meteen
dergelijk uitlaatmiddel zalhet gemiddelde peilverschil tussen
zomer enwinter ca.0,2 m bedragen.Wanneer mendepeilen van
eennat jaar en een droog jaar combineert wordt hetpeilverschil ca. 0,6 m. In figuur 6 ishetpeilverloop voor een
drietal jaren aangegeven.
Inverband met tegengaan vankwel vanuitde Schelde-Rijnverbinding
naar hetMarkiezaatmeer zouhetpeilregiem zodanig moeten zijn
dat hetminimumpeil vanhetMarkiezaatmeer niet lager komt dan
hetpeil op deSchelde-Rijnverbinding (dusniet lager dan +NAP).
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Fig. 7
Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom
Inundatiezone. peil tussen NAP en NAP + 0.50m.
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Fig. 6. Hetpeilverloop inhetMarkiezaatmeer bij een regenmodelvoor 3verschillende jaren
3.3.1.2. Oppervlakten
Zoalsreeds inhoofdstuk 2isvermeld,komen er inhetMarkiezaat
grote oppervlakken zwak hellende gebieden voor (hellingen van
ca. 1 , 5 - 3 o/oo). Ditbetekent dat reeds bijkleine peilschommelingen grote oppervlakken droogvallen of overspoeld
worden. Voorde hierboven genoemdepeilschommelingen zalhet
oppervlak gebied inde inundatiezone ineen gemiddel jaar
ca. 175habedragen enmaximaal ca.400ha. In figuur 7
isdeze zoneglobaal aangegeven.
Inhetoosten ennoorden zijn hetbetrekkelijk evenwijdig
verlopende waterlijnen. Inhet zuiden,waar het schor diepe
kreken heeftkan hetwater bijeen stand van b.v. NAP + 0,5 m
diep dezekreken inlopen.Ook zaldan het schiereiland in het
zuiden 'swinters een eiland worden,vandevaste wal gescheiden
door eenondiepe strook water.
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Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom
Peil op N.A.P.
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3.3.2.

V a s t p e i l model ( p e i l r o n d NAP)

3.3.2.1. Waterhuishouding
Hetmaximale benodigde aanvullingsdebiet (vanuithet Zoommeer)
ter handhavingvan eenvastpeil rond NAP op hetMarkiezaat
3
bedraagt ca. 0,5 m /sec. Hetmaximale benodigde lozingsdebiet
3
ter handhavingvan eenvastpeil bedraagt ca. 2,5m /sec,
beiden alsdecade-gemiddelde (lit.20).

3.3.2.2. Oppervlakten
Ingevalvan eenvastpeil zalde grenswater-land scherper
worden dan ineenregenmodel. Grotere oppervlakten zullen
permanentdroogvallen engrotere delen zullenpermanent onder
water blijven.Deoppervlakte bovenNAP bedraagt ca. 1100ha
dendeoppervlakte onder NAP,dusvan hetwater is eveneens
ca. 1100ha. In figuur 8 isde ligging vande NAP-lijnnog
eens extra aangegeven.

3.4.

Natuurmodellenmet zoutwater

3.4.1.

Vastpeilmodel (peilrond NAP)

3.4.1.1. Waterhuishouding
Teneinde een zo hoogmogelijk zoutgehalte op hetMarkiezaatmeer tekunnen handhaven iseendoorlaatmiddelnaar de Kom van
de Oosterschelde vereist (een sifon onder de Schelde-Rijnver3
binding door)met een capaciteit van ca. 20m /s.Met een
sifonvandeze grootte kunnendevolgende zoutgehaltes worden
bereikt:
gemiddeld jaar(1969)ca.95%van het zoutgehalte inde Kom van
de Oosterschelde
droog jaar(1959)ca. 97%van het zoutgehalte inde Komvan de
.Oosterschelde
nat jaar (1966)ca. 93%van het zoutgehalte inde Kom van de
Oosterschelde.

3.4.1.2. Oppervlakten
Bijeenvastpeil zalde grens land-water scherper zijndan
bij eenwisselend peil. Deoppervlakte land bedraagt ca. 1100
ha endeoppervlakte water iseveneens ca. 1100ha. Zie ook
figuur 8.
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Debreedte vande zoute overgangszone kan eventueel nog worden
vergroot door hetmeerpeil aanhet eind van de zomerkortstondig (éénof enkele weken) teverhogen totb.v. NAP + 0,5 m.

3.4.2.

Model met zomer-en winterpeil

3.4.2.1. Waterhuishouding
Inditmodel wordt een zomerpeil gehandhaafd opNAP eneen
winterpeil opNAP + 0,3 m. Daarbij is gekozenvoor het
volgende peilverloop:
opzettenpeil
winterpeil
aflatenpeil
zomerpeil

oktober/november
december/maart
april/mei
juni/september.

Om het zoutgehalte ook indewinter tijdens het hoge winterpeil
voldoende hoog tekunnen houden (min.90%zoutgehalte Kom
Oosterschelde) iseen sifonnodig met devolgende capaciteit:
3
nattewinter
ca.20m/s.
3
gemiddelde winter ca. 10m/s.
droge winter

ca. 4m/s.

3
De capaciteiten van 10en 20m /s,zijn inprincipe ook voldoende
om hetpeil intweemaanden op te zetten tothet gevraagde
winterpeil.

3.4.2.2. Oppervlakten
Bij eenpeilvariatie tussenNAP enNAP + 0,3 m isde inundatiezone ca. 200ha. In figuur 7isdeze zone globaal aangegeven. De
breedte van de zouteovergangszone kan nog verder worden verbreed
door hetpeil aanhet eindvande zomerkortstondig (eenof enkele
weken) teverhogen tot boven NAP + 0,3 m.
N.B.
Indienmeteenpeilstijging inhetnajaar wil realiseren met
behulp vanhetneerslagoverschot in najaar en winterdanbetekentditdat het zoutgehalte inhetMarkiezaatmeerdaalt.
Ineen gemiddeld jaar totca.80%van het zoutgehalte inde
Komvan deOosterschelde en ineen nat,resp.droog jaar tot
ca. 70%,resp. 90%van het zoutgehalte in de Kom vandeOosterschelde.
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4.

BESCHRIJVING NATUURLIJKE ONTWIKKELINGEN

•1.1.

Watorkwaliteit

4.1.1.

Zoete modellen
Chloridegehalten
Nadat de interne zoutbelasting alsgevolg van het "uitspoelen"
van platen endebodemdiffusie op eenmin ofmeer stabiel
niveau isgekomen (tientotenkele tientallen jaren nade
primaire ontzilting), ontstaat een eindsituatie waarin het
gemiddelde chloridegehalte naarverwachting 300à 350mg/l
zal bedragen.De chloridegehalten zullendaarbij variëren
tussen eenminimum van ca. 150mg/l en eenmaximum-vanca.
500mg/l.Dit geldt zowelvoor hetregen-alshetvast-peil
model.

Voor v/atbetreft hetregenmodel kanworden gesteld datverhogingenvan het chloridegehalte op het Zoommeer nietdoorwerken ophetMarkiezaatmeer.
Bijhetvast-peilmodeldaarentegen werkt een stijgingvan
hetchloridegehalte op hetZoommeer,via het inlaatwater,wel
door ophetMarkiezaatmeer. Een verhoging van het gemiddelde
chloridegehalte van hetaanvulwatervan 100mg Cl /l geeft
inhetMarkiezaatmeer eenverhoging van ca.20mg Cl/l
(lit.20).

Prognose voor fosfaat-en chlorofylgehalten
Hetgevenvan eenprognose voor de teverwachten trofiegraad
van een nieuwmeer ende reactiesvande planktongemeenschap
hierop isnog een tamelijk hachelijke zaak.Vele factoren zijn
van invloed opde omvangvande biomassa aan algen inhetmeer.
Deze factoren,waaronder dewisselwerkingen tussen algen en
nutriënten, tussen algen en zoöplankton enmet name de invloed
vande onderwaterbodem e.d., zijn veelal alleen kwalitatief
bekend. Dehier gepresenteerde prognose isgebaseerd opeen
fosfaatbalans voor hetZoommeer enhetMarkiezaatmeer, waarin
aangenomen wordt,datde sedimentatie van fosfaat overheerst en
dereactie vandezemeren analoog isaandemeren diestatistisch zijnverwerktdoor Vollenweider (lit.21).Voor een
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gedetailleerdebeschrijving van deberekeningsmethode wordt
verwuv.cnnaar appendix I.Deze chlorofylprognosewordtondersteund door een statistisch gevonden relatie tussen het totaalfosfaat gehalte enhet bijbehorende jaargemiddelde chlorofylgehalte, die aangetroffen zijnin45nederlandse meren
(lit. 22).Deze beide uitkomsten geven eenrange aanvoor het
jaargemiddelde chlorofylgehalte,deverwachtingswaarde,waarbijaangetekend wordt,dat er indepraktijk tweemaal hogere
ofde helft lagere gehalteniveau1skunnenwordenbereikt.
De in tabel 2gepresenteerde waarden zijnhetresultaat van
berekeningen,waarbij uitgegaan isvande-afleiding naar
het Zoommeer,resp.de Schelde-Rijnverbinding van-delozingen vandeAugustapolder ende Hogerwaardpolder. De kwel
uit Noord-Brabantis inde Markiezaatbalans ingebracht door
3
de toevoer van 0,9 m /stevoorzien van eenP-totaal gehalte
van 0,15g/m P. Welk gehalte dekwel uiteindelijk zal toevoeren aanhetbekken ismoeilijk tevoorspellen, aangezien
de bodem en hetkwelwater ijzerhoudend zijn,waaraan onder
aerobe condities fosfaat gebonden kan worden.De ingevoerde
3
neerslag heefteengehalte van 0,19 g/m P. Inhetmodel
metvast-peilbedraagt debenodigde suppletie uit het Zoommeer voor compensatie vanhetverdampingsoverschot 15,5 *
33
10m /dag,hetgeen overeenkomtmet een doorspoeling van 0,18
m/s.
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Tabel 2.Chlorofylverwachtingswaarden en totaalfosfaatconcentraties
inhetMarkiezaatmeer en aangrenzend Zoommeer.

Natuurontwikkelingsmodel

Chlorofylverwachtingswaarden

Fosfaatconcentraties
3
in g/m/

inmg/m
aangrenzend
zuidelijk
Zoommeer

Markiezaat
(variërend
tussen)

aangrenzend

Markiezaat

zuidelijk

(variërend

Zoommeer

tussen)

| Regenmodel, zonder kwel
geen recreatie
.*
ext.recreatie
m t .recreatie

75

13 -24

0,35

0,04 - 0,10

76

14 -26

0,35

0,04 - 0,11

76

16-31

0,35

0,05 - 0,13

76

14-24

0,35

0,04 - 0,10

76

16-26

0,35

0,05 - 0,11

76

14 -23

0,35

0,04 - 0,10

76

30 -39

0,35

0,05 - 0,08

76

16- 19

0,35

0,05 - 0,08

Regenmodel,met kwel
geen recreatie
Vast-peil model,met kwel
inlaat inzomernietgedefosfatoerd,geen recreatie
Vast-peil model,metkwel,
inlaat in zomer welgedefosfateerd,geen recreatie
Vast-peil model,met kwel,
3
doorspoeling met 0,5 m/ s ,
nietgederosfateerd, geen
recreatie
Vast-peilmodel,metkv/el,
doorspoeling met 0,5 m/ s ,
v/elgedefosfateerd, geen
recreatie
* extens.recreatie: 2000r

ecreanten gedurende 90dgn. in

zomer: Hi.e.p.p.

* intens,recreatie: 7000r

ecreantengedurende 90dgn. in

zomeri h i.e.p.p.

Gezien deruime betrouwbaarheidsinterval kan geconcludeerd worden
datde gepresenteerde modellen envarianten,behalve het
doorspoelingsmodel metvast-peil,onderling weinig verschillen.
Toch lijkthetgerechtvaardigd enige tendenzen teonderscheiden.
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Zo verhoogtde recreatieve druk ophetMarkiezaatmeer waarschijnlijk
de kansop algenbloei enverdient hetregenmodel misschien
enige voorkeur.
Deoverstort vanBergen op Zoom (Beneden Baantje) heeft naar
verwachting eenzelfde invloed opde algenontwikkeling alsde
intensieve recreatie teweeg brengt.Debelasting bedraagt n.1.
3
3
40.000m /jaar met eenP-totaal gehaltevan.23g/m P (lit.23).
hetgeen overeenkomtmet eenextra fosfaatbelasting van 0,08
2
g P/m"j. De chlorofylverwachtingswaarde inhetregenmodel met
kwel, alleen rekening houdend metdeze overstort, bedraagt
1 8 - 3 1 mg/m ,met totaal-fosfaat gehalten tussen 0,06 en
0,13 g/m .Het lijktraadzaam omdeze overstort af.te leiden
naar het aangrenzend Zoommeer.
Indien hetmeer wordtdoorgespoeld vanuithet Zoommeer (0,5m /s)
hetzij tenbehoevevanversnelde ontzilting,hetzij later,
dan isvolgens tabel 2defosfatering metvlokverwijderinggewenst.
Dekwel uitBrabant heeftonder de aangenomen omstandigheden
geen invloed op hetmeer.Een eventuele kweldoor deMarkie3
3
zaatskade (orde 0,01 m /s,P-gehalte 0,35 g/m P) is nagegaan
en heeft eveneens geen invloed (extraP-belasting van 0,01
2
g P/m j).
Om enigszins een indruk teverkrijgen welke chlorfylgehalten
kunnen resulteren bijeenaktieve naleverende bodem isvoor
het regenmodel eenbodembelasting inrekening gebracht.Het
resultaat vande invoer van een belasting tussen 0,05 en
2
1gP/m jistevinden inbijlage4 van appendix I. Aangezien
het Wolderwijd-Nuldernauw inde zomermaanden een gemiddelde
2
nalevering kentvan 0,1 - 0,2 g P/m jkan onder deze omstandigheden hetchlorofyl-gehalte inhetMarkiezaatsmeer stijgen
3
3
van 1 3 - 2 4 mg/m naar eenordegrootte van 35-50mg/m .
Ditbetekentdat algenbloei tot tijdelijke zomermaxima van
3
70tot 100mg/m nietmag worden uitgesloten. Blijft de bodem
inaktief,dan blijftdewaterkwaliteitm.b.t.algenbloei
voldoende goed (geenhinderlijke algenbloei bij jaargemiddelde
3
chlorofylgehaltes 30mg/m) .
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Deprognose vanhet chlorofylgehalte inhetvast-peilmodel
metdoorspoeling endefosfateringwintenigermate aan zekerheid door eenvermindering van deonzekere rolvan de bodem
-kleinere verblijftijd -,anderzijds iserminder snel sprake
van uitputting van hetopgeloste nutriëntenreservoir -zoals
naar verwachting zalplaatsvinden inhetregenmodel -hetgeen
tothogere biomassa's aanleiding kan geven. •

4.1.2.

Zoute modellen
Eenprognose voor de algenontwikkeling inde zoute modellen
kan alleen gegeven worden opbasis van eenvergelijking met de
huidige zoutemeren Grevelingen enVeerseMeer.Het Oostvoornse
meer isgeenvergelijkbaar bekkenvanwege de grote gemiddelde
diepte inditmeer.
Debeide eerstemerenvertonen zeer lage jaargemiddelde
chlorofylgehalten, orde 3 - 1 0 mg/m ,terwijl hunomgevingsbelasting metwater ennutriënten sterkverschilt. Dealgengroei inbeide bekkens isdoor stikstof-tekorten inde zomer
geremd, zodat ook inhet tamelijk gering belaste Markiezaatmeer
geen hinderlijke algenbloei verwachtwordt. Het ismogelijk
dat hetfosfaatniveau inhetmeer geleidelijk zal toenemen,
omdatdeze trend eveneenswaargenomen is indehuidige zoute
meren. Doorde stikstof-beperking zaldeze toename in fosfaat
geen invloed hebben ophet chlorofylgehalte. Momenteel is in
studiewelke fosfaatbron inGrevelingen enVeerseMeeroverheerst:
debodem danwei de aanwezigeplantengroei (zeegras,resp.
zeesla). Het zalduidelijk zijndatde beheersbaarheid van de
laatste fosfaatbron groteris.

4.2.
4....1.

Aquatische levensgemeenschap
Zoete modellen
Peilschommeling, zoutgehalte, chlorofylconcentratie enwaterdiepte zullen de toekomstige ontwikkeling van de water-en
oevervegetatie endaarmee ookvoor een grootdeel vande rest
van de levensgemeenschap bepalen. De helderheid van hetwater
bepaaltdediepte totwaarwaterplanten kunnen groeien.
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De helderheid van hetwater hangtnauw samenmet dechlorofylconcentratie. In tabel 3isderelatie aangegeven tussen
chlorofyl- en totaal P-concentratie, zichtdiepte enmaximale
diepte waaropwaterplanten kunnen groeien.Deze berekening
isuitgevoerd op basisvanderelatie extinctie-chlorofylconcentratie (lit.24).Daarbij isaangenomen een grensvan
2%vande lichtintensiteit aan deoppervlakte als ondergrens
vandewaterplantengroei (lit.25).

Tabel 3.Maximale diepte voor groeivanwaterplanten als
functie vande chlorofylconcentr.atie.

Chlorofylconc.
3

Totaal-P
3

Zichtdiepte jMax.diepte groei
i

/
inmg/m
10

m g/m/

0,03

2,80

;

3,70

15

0,05

3,40

,

3,30

20

0,07

2,20

25

0,10

2,10

•

30

0,13

1,90

'

35

0,15

1,80

'

40

0,18

1,60

inm

ï waterplanten (m)

3,10
2,80
2,60
2,40
2,20
3

Bijdeverwachte chlorofylwaarden vanrond de 20mg/m ,zowel
voor hetvast-peil- alshetregenmodel,kunnen dus toteen
waterdiepte van 3,10 à 3,30 m waterplanten voorkomen. Ditbetekentdat alleen indediepstedelenvan hetmeer geenwaterplanten kunnen groeien.
Demikroflora inhetwater metde indevorige paragraaf berekende waterkwaliteit zalnaar verwachting betrekkelijk
soortenrijk zijn,vanwege deverschillende milieu-omstandigheden (openwater,kreken,poelen enverlandingszones).
De faunavanwaterenmetgoed ontwikkelde vegetaties van hogere
waterplanten isveel soortenrijkerdan wanneer weinig watervegetatie aanwezig is.Niet alleen zijn demeeste diergroepen
metmeer soortenvertegenwoordigd, zelfs ishet zodat gehele
diergroepen afwezig zijn bijgeringe vegetatie of het ontbrekendaarvan.
In tabel 4 zijndediergroepen aangegeven die waarschijnlijk
inde toekomst het gebied zullen bevolken.

l
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Teverwachten aquatischefauna-elementen inhetMarkiezaatvan
Dergenop Zoom

Protozoa x,
Sessiele Protozoa x,p

Waterspin

Sponzen

Watermijten

Holtedieren

Insekten-kevers p
wantsen p

"Wormen" Turbellaria
Nemertini

haftenp

Gastrotricha

libellen p

Nematoda

waterjuffers p

Oligochaetax

kokerjuffers p

Bloedzuigersx,p

vlinders p

Raderdierenx

tweevleugeligen x

Sessiele raderdieren x,p

Zoetwatermossel x

Copepodax

Slakken x,p

Cladocera -watervlooien x

Mosdiertjes

Amphipoda-vlokreeft

Vissen x

Isopoden - waterpissebedden

Amphibieën p

Decapoden ?
x:kwantitatief belangrijk
p: alleen aanwezig bij soortenrijke watervegetaties
Tabel 5
Potentiëlevisfauna inhetMarkiezaat
Spiering

p

Alver

Snoek

X

Brasem

X

Paling

X

Kolblei

X

Kwabaal

X

Blankvoorn

X

Grote modderkruiper

X

Rietvoorn

X

Meerval

X?

Bittervoorn

Baars

X

Vetje

Pos

7

Riviergrondel

Snoekbaars

7

Kroeskarper

Driedoornige stekelbaars

xsomsi

Tiendoornige stekelbaars

X

Boerenkarper

Kleine modderkruiper

X

Rivierdonderpad

Zeelt

x =belangri; jke soort
? =twijfelachtigofde soort

zich handhaaft

X
X
X

De soortensamenstelling vandevisfauna zalhieronder nog wat
nader wordenuitgewerkt,omdatdeze groepvoor demens in
recreatief opzichtvan bijzonder belang kan zijn.Daarbij moet
gesteld wordendatbij eenregenmodel vermoedelijk diverse
vissoorten doordemens zullenmoeten worden uitgezet.
In tabel 5isdepotentiëlevisfaunavan ditbiotoop weergegeven.
DeSnoek kanm.n. ingeval vanhetregenmodel een zeerbelangrijke soortworden, evenalsde inNederland zeer zeldzame
Kwabaal. Beide soortenpaaien n.1. bijvoorkeur opondergelopengrasland. Dituiterst zeldzaam gewordenmilieutype kan
bijkeuzevan eenregenmodel opvrijgrote schaal in het
gebied voorkomen,zeker bij eendaarop gerichtbeheer. De te
verwachten goederoofvisstand, Snoek,Kwabaal,Meerval,Baars
zalde standvanprooivisvoldoende kort houden, zodatde
individuele groeivan deze soorten erg goed kan zijn,Verder
iseen goed beheer (exploitatie)vande grote (volwassen)
roofviserg belangrijk voor deoverleving vande jonge roofvis
i.v.m.kannibalisme (lit.26).

Gerelateerd aande eutrofiegraad (fosfaaten chlorofyl) zijn
deverschillen endaarmeede teverwachten levensgemeenschappen
tussenhetregen-envast-peil-model gering.Wel zal ingeval
van eenvast-peil-model er een zekere afhankelijkheid zijn van
de kwaliteitvan het Zoommeer. Zeker waar dit het chloridegehalte betreft,waarvan gesteld kan worden dat,naarmate het
gehalteverder bovende 300mg en zeker bovende 600mg uitstijgt,denadelige invloedenophet ecosysteem groter worden.
Ingevalvan eenregenmodel isde inundatiezone m.n.voor
diversevissoorten van grootbelang,o.a. alspaaiplaats.

4.2.2.

Zoute modellen
Door hetwegvallenvan hetgetij zalde levensgemeenschap in
hetMarkiezaatgebied sterkveranderen. Hoewelvermoedelijk de
meeste soortenzichinde nieuwe situatie zullen kunnen handhaven,
zullen er indebiomassa-verdeling grote verschuivingen optreden.
De typische getij- en stromingsgebonden soorten zullen sterk in
aantalverminderen, terwijl andere soorten zich sterk zullen uitbreiden. Inde beginfase zullenvooral vastzittende stromingsgebondenorganismen zoals sponzen en zeeanemonen snelafsterven.
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Eenmassale sterfte zoalsdeze zichin 1971 inhet Grevelingenmeer heeftvoorgedaan, zal zichinhetMarkiezaat echter
vermoedelijk nietvoordoen (uitgezonderd de sterfte in het
drooggevallen intergetijdegebied).Dit ishetgevolg van twee
factoren:
Ie. hetMarkiezaatmeer ligtaanhet eind vande Oosterschelde;
hierdoor speelt inditgebied hethorizontale getij
(stroming) eenveelminder groteroldan inde Grevelingen.
2e. inhetMarkiezaatmeer bevinden zichgeendiepe geulen
(diepstepuntisca.NAP - 3,50 m ) ; inde Grevelingen
tradm.n. indediepegeulen een zeergrote sterfteop,
o.a. alsgevolgvan zuurstofloosheid.De kansop zuurstofloosheid is inhetMarkiezaatmeer aanzienlijk kleiner
omdatditdoor zijn geringe diepte beter geäereerd zal
worden.
Nade eventuele sterfte indebeginfase onder de aquatische
organismen zal zich,reeds spoedig, eenontwikkeling inzetten
naar eennieuwe levensgemeenschap, aangepast aande nieuwe
omstandigheden van een zoutmeermet eenmin ofmeer vast
peil. Dezenieuwe levensgemeenschap zal inprincipevoor de
tweeverschillendepeilregiems (vast-peil, zomer-winterpeil)
nietverschillen.
Waarschijnlijk zaldeze nieuwe levensgemeenschap veel overeenkomstgaanvertonenmetde levensgemeenschap inde ondiepe
delenvanhetGrevelingenmeer, n.1. een zeegras-levensgemeenschap. Door degeringediepte van hetmeer,de te verwachten
grote helderheid vanhetwater,hethoge zoutgehalte ende
rustige ligging t.o.v.dewind zullendeze zeegrasvelden zich
naar verwachting over het helemeer vestigen.
Deze nieuwe levensgemeenschap wordtgekenmerktdoor hetmassaal
voorkomenvan zeegrasenwieren,welke samenmetde in het
water zwevende algende basisvormenvoor eenrijk geschakeerde
levensgemeenschap. Behalvedehiervoor genoemde groepen planten
zullen indeze zeegraslevensgemeenschap vele soorten bodemdierenvoorkomen, zoals filtreerders,b.v. Kokkel,Mossel,
Amerikaanse Boormossel (inveenbanken) endiverse soorten
wormen, en sedimenteters,b.v. Nonnetje,Tere Platschelp.
Ookplanteneters ("grazers")zullen hierin voorkomen, zoals
b.v. Wadslakje,Alikruik endepissebed Idotea chelips,evenalspredatoren zoals fuikhoorn,Strandkrab en zeester.
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Daarnaast biedt het zeegras ook voedsel en/of dekking aan
zwemmende organismen alsaasgarnaal,Koornaarvis, Driedoornige
Stekelbaars engrondels.
Aldezeplanten endieren worden weer gegeten door velevogelsoorten. De steltlopers,diemomenteel de belangrijkste vogelgroep vormen, zullen indenieuwe situatie slechtsvan relatief
geringe betekenis zijn.Indeplaatsdaarvan zullen m.n.
plantenetende vogels alsKnobbelzwaan, Rotgans,Meerkoet, Pijlstaart enSmient,visetende vogels als Fuut,diverseduikers,
Middelste Zaagbek (stern?) enAalscholver en bodemdieretende
vogels alsBrilduiker,belangrijk zijn.De steltlopers
zullen alleen nog indeondiepe oeverzone kunnen fourageren.
Bijhetmodelmet eenverhoogd winterpeil zaldeze laatste
groep echter weinig of geen fourageer-mogelijkheid hebben,
omdatdevoor deze groepbelangrijke "bodemdieren indeondiepe oeverzone" indewinter in tediepwater zullen zitten,
waardoor zevoor de steltlopers onbereikbaar zijngeworden.

4.3.

4.3.1.

Abiotische ontwikkelingen ophet land en inde oeverzone

Verstuiving
De samenstelling van de bodem van de intergetijdegebieden is
over het algemeen zodanig (3-5%lutum), dat nietverwacht wordt
dat enigeverstuiving vanbetekenisoptreedt.Een uitzondering
hierop vormt hetgebied ten zuidenvande Molenplaat,waar het
lutumgehalte 1,5-3% is,terwijl ookmogelijk bijdev.m.
"spuitkop" enigeverstuiving kan optreden.

4.3.2.

Oeverafslag
Inde beginfase, alsdeoeverlanden nog nietbegroeid zijn, zou
door golfslag enige erosie kunnen optreden. De-matewaarin is
echtermoeilijk tekwantificeren. Factorendie remmend opdeze
erosie werken zijnde fluctuaties indewaterstanden zoals
dievoorkomen indemodellen met eenvariërend peil. Indeze
modellen wordtde golfinvloedverspreid over een groter gebied.
Een andere belangrijke factor isde aanwezigheid van brede ondiepe
vooroevers waardoor de golfinvloed wordt geremd.
Inde toekomst zalbijde zoetemeren alsgevolg vandeontwikkeling van oevervegetaties de invloed van de golfwerking nogverder
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verminderen. Bijzoutemeren zal de ontwikkeling vandeoevervegetatie waarschijnlijk minder sterk zijn, zodat zichhier
mogelijk watmeer oevererosie kanvoordoen.
Verwacht kanderhalve wordendat eventuele oevererosie zeer
beperktvanomvang zal zijn.Opplaatsen waar toch enige afslag
plaatsvindtmoetdit nietdirektbestreden worden,maar zal eerst
bekekenmoeten worden ofditwel gewenst isvanuitnatuurv/etenschappelijkoogpunt,m.n.inverband methet totaal aan
oeverprocessen (erosieen sedimentatie) inhetMarkiezaatgebied.

4.3.3.

Ontzilting

-;.

Inallemodellen zullen het schor ende hogere delenvan het
intergetijdegebied niet langermeer worden overspoeld. Dit zal
er voor deze gebieden toe leidendat debodem gaatontzilten.
Naar verwachting zal ditontziltingsproces opde schorren relatief
snelverlopen,waarbijdekreken,zijnde de laagste delen,het
langstzoutzullenblijven.Na 5à 10jaar zalhet schor echter
nagenoeg geheel ontzilt zijn.
Op hethogere slik zalde ontzilting langer duren,vooral op
plaatsen waar ondoorlatende lagenvlak aan deoppervlakte liggen.
De tijd die deontzilting hier zalvergen ismoeilijk te schatten,
maar kanvoor sommige delenwel tientallen jarenbedragen.
Voor de lageredelen isdeontzilting afhankelijk van het zoutgehalte van hetmeerwater.
Bijde zoetemodellen zal het slikgedeelte boven gemiddeld meerpeil naverloop van tijd geheel ontzilten, alkan ditop sommige
plaatsen zeer langduren.Oferverschil is inontziltingssnelheid tussen hetvast-peilmodel enhetregenmodel isnietaan te
geven.
Bijde zoute_modellen zal het slikgedeelte direktboven het
(maximum)meerpeil waarschijnlijk aitijd zoutblijven,als gevolg
van hetopwaaien van hetmeerwater. Bijhetmodel met wisselend
peil zalookde zonedie indewinter wordtoverspoeld zout
blijven.
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4.3.4.

Hydrologie
Degrondwaterstanden indeoevergebieden zijnniet afhankelijk
van het zoutgehalte van hetmeerwater,maar alleen van het
peilregiem.
Bijdemodellen met een stagnantpeil zalhet grondwaterpeil
alsregelminder,sterkwisselen danbijdemodellen met een
wisselend meerpeil.Bijdemodellen met eenhogere winterwaterstand zalhetgrondwaterpeil indewinter hoger zijn dan
bijdemodellenmet eenvastpeil, m.n. indevoormalige slikken.
Ophet schor zal hetgrondwater alsregel onder het maaiveld
blijven en zaldaar 'szomersvrijdiepkunnen uitzakken.Op
de slikken zal hetgrondwater alsregel watminder,diepuitzakken,
uitgezonderd de hoogste delen zonder slechtdoorlatende lagen
indeondergrond. Inde winter zalhetgrondwater overgrotedelen van het slik in hetmaaiveld staan.Op het schor zal het
grondwater echter over hetalgemeen onder hetmaaiveld blijven.
Inde duintjes (vanWoensdrecht) isde situatie enigszins
afwijkend alsgevolg vande bodemopbouw ende hoogteligging,
waardoor hier relatiefhogegrondwaterstanden voorkomen,m.n.
indevalleitjes.Deze hogegrondwaterstand hangtmogelijk samen
metde aanwezigheid van een zoetwaterbel onder de duintjes. Het
lijkt nietonmogelijk dat inde nieuwe situatie deze zoetwaterbel
afneemt alsgevolg vandeontzilting zodat het grondwaterniveau
watdaalt.

4.3.5.

Bodemvorming
Voor de hogere delen verlooptde bodemvorming voor alle vier
modellen gelijk. Pas indeoeverzone doen zichverschillen voor,
afhankelijk vanpeilregiem en zoutgehalte vanhetmeerwater.
Hogere gronden
Derijping vandrooggevallen gronden iseenproces datop gang
wordtgebracht door de onttrekking van water ende toetreding
van lucht. Dit leidt tot een aantal fysische en chemische veranderingen inde bodem.
De fysische rijping van debodem heeft vooral betrekking op de
indroging van kleigronden. Ditproces uit zich in horizontale
envertikale krimpwaardoor vertikale scheurvorming en zakking
van hetmaaiveld (klink)plaatsvindt. Deze klink zalm.n.
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inde schorgronden optreden enkandaar één totenkele decimeters bedragen.Opplaatsen waar hetonderliggende veenpakket
boven het grondwater komt te liggenkan nog extra klink
optreden. Inde slikgronden isvan een fysische rijping nagenoeg
geen sprake,waardoor deklink hier waarschijnlijk nihil zal
zijn.
Door het toetreden van lucht,o.a. via devertikale krimpscheuren indebödem,ontstaat er eenoxyderendmilieu, waardoor
allerlei omzettingen plaats gaanvinden:de chemische rijping.
Behalve van een fysische enchemische rijping is erook sprake
van eenbiologische rijping. Eenbelangrijk aspect hiervan
isde homogenisatievande grond door debodemfauna, waardoor
de oorspronkelijke gelaagdheid vandebodem verdwijnt enwaardoor erbeteremogelijkhedenvoor doorworteling wordengecreëerd. Verder ishetbodemleven belangrijk voor de binding
van luchtstikstof en,opdenduur,voor devorming vanhumus.
Oeverzone
Inprincipe vindthier eveneensde bovenomschreven bodemrijping
plaats -zijhetdatde fysische rijping indeze zandige bodems
nihil zal zijn -alleen veelminder diep.Vlak aandewaterlijn zal er nauwelijks sprake zijnvanbodemrijping. Daarbij
zal inde zoutemodellen debodem zoutblijven,waardoor de
ionensamenstelling vande bodem anders zal zijn dan inde
zoetemodellen.

4.3.6.

Kwel
3
De inparagraaf 2.5.opgegeven hoeveelheid kwel (0,09m /sec)
zal bijeen stagnantpeilvanrond N.A.P.nauwelijks wijzigen,
althansniet indien de huidige peilen van de aangrenzende op
hetMarkiezaat afwaterende gebieden gehandhaafd blijven (zowel
polders alshoge zandgrond).
Bijhetregenmodel isde gemiddelde waterstand ietsboven
N.A.P.,wat eengeringe vermindering vande hoeveelheid kwel
teweeg zalkunnen brengen.
Daarnaast kan inbeide gevallen de afstroming van de hoge gronden
extra verminderen ten gevolge van een eventuele uitbreiding
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vande grondwateronttrekkingen (t.b.v.drinkwater) opde Brabantse
westrand.
Uitpeilputten isvastgesteld dat het chloridegehalte van de
ondergrondse afstroming ca.30mg/lbedraagt.

4.4.

Levensgemeenschappen ophet land en inde oeverzone

4.4.1.

Zoetemodellen

4.4.1.1. Vegetatie
Betreffende land- enoevervegetaties kanworden opgemerkt dat
voor deontwikkeling hiervan bodem, grondwater enoppervlaktewater belangrijke abiotische factoren zijn,terwi-jldaarnaast
ook de wijze vanbeheer grote invloed heeftop de aard van de
vegetaties.
Voor deontwikkeling vandevegetatie opde hogere delen buiten
de invloed van hetmeerwater, zijnvooralde eerste twee factoren
en het beheer van belang. Inde lagere delenvan hetgebied is
tevensde kwaliteitvan het zoete oppervlaktewater vanbelang.
Hieronder zal eenbeschrijving worden gegeven vande verschillende
vegetatiezones die zich inhetMarkiezaatgebied kunnen ontwikkelen.
Daarbijwordtuitgegaanvan een ideale ontwikkeling, zoalsdie zich,
zonder beheer,na lange totzeer lange tijd zalvoordoen.
Deverschillen inontwikkeling tussen hetregen-envast-peil
model zullen vooral optreden indeovergangszone land-water,die
bijhetregenmodel veel breder is (zone 3 ) .Inbijlage 7is
getrachte.e.a. schematisch weer tegeven.

Zone 1Lutumrijke schorgronden
Opdeze lutumrijke bodem zal zich ineerste instantie een ruderale
vegetatie ontwikkelen,waarin soorten alsHarig wilgenroosje,
Akkerdistel enGrote brandnetel zullen domineren. Na een tiental
jaren zullen eropen struwelen ontstaan van wilgen envlieren.
Opdeopenplekken zullen langzamerhand meer grassen voorkomen.
Inde loopvan de tijd zullende ruigtkruiden verdwijnen en
plaatsmaken voor grassen. Ook de open plekken zullen steeds minder
worden en er zalzichuiteindelijk een climaxvegetatie vormen,
bestaande uit eenbostype behorende tothet Ulmion-carpinifoliae,
b.v. hetFluitekruidrijke Essenbos (Anthrisco-Fraxinetum)of het
Essen-Iepenbos (Fraxino-Ulmetum).
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Opdeduintjes zaldevegetatie zichontwikkelen inde richting
van een Duineiken-Berken-bos,met opdevochtiger delende
MOliniarijke variant.Opplaatsenmetweinig grondwaterstandswisselingen kan eventueel veenmosvorming optreden.

Zone 2.Zandige delen van het schor endehogere enigszins
lutumhoudendedelenvan het slik (buiten bereiktvan
hetmeerwater).
Deze zone wordt inhetregenmodel gerekend vanaf ongeveer N.A.P.
+ 1.00m en hoger en inhetvaste-peilmodel vanaf ongeveer
N.A.P. +0.60 m enhoger.Deze grenzen liggen hoger dandegemiddelde waterpeilen, omdatdoor overspoeling en/of opwaaiing door
de windde aangrenzende slikdelen onder invloed staanvan
hetmeerwater.
Mogelijk zal ook indeze zonede ontwikkeling plaatselijk
startenmet eenruderale kruidenvegetatie,waarna Strandkweek
enDuinriet waarschijnlijk zullen gaandomineren. M.n.inde
eerste kruidenvegetatie zullen zichal snel struiken vestigen,
zodat naca. 10jaar een open struweelkanontstaanmet soorten
alsde Grauwewilg,Boswilg enKruipwilg,Gewone vlier,Duindoorn enMeidoorn. Na langere tijd kandit open struweel zich
ontwikkelen tot een (droger)bostype uithetUlmion-carpinifoliae.Na zeer lange tijd,na ontkalking, kanditboszich
verder ontwikkelen toteenDuineikenbos/Duinberkenbos (resp.
Convallario-Quercetum enCrataego-Betuletum).

Zone 3.Lagere delen van het slik (zoneboven het zomerpeil of
boven hetgemiddeld meerpeil,beïnvloed door hetmeerwater).
Voor deontwikkeling van devegetatie indeze zone isdewaterkwaliteit eenbelangrijke factor. Indebeginjaren, alsdeze
lagedelen van het slik nog nietvolledig ontzilt zijn, zullen
hier nogvooral zoutplanten groeien (o.a.Zeekraal,Zilte schijnspurrie, Zeeaster,Schorrekruid, Stomp kweldergras). Deze zullen
na enige jarenvervangen wordendoor zoutmijdende soorten.
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Rond degemiddelde zomerwaterlijn inhetregenmodel en rond
N.A.P. inhetvast-peilmodel zalriet zichexplosief ontwikkelen
endedominante soortworden.Hetriet zal zichvan hieruit
naar deondiepe gebieden uitbreiden.
Devolgende subzones kunnen worden onderscheiden:

Dit isde zonedieminder frequent enonregelmatig door het meerwater wordt beïnvloed,bijv.bijmeer extreme hoge waterstanden
endoor opwaaiing. Inhetbeginontwikkel-enzichvegetaties van
Harig wilgenroosje enandere ruigtkruiden uithet--Moerasspirea
verbond (Filipendulion) en (vooralophogere delen)meer grazige
vegetaties metDuinriet.Viawilgenstruwelen met vnl. smalbladigewilgen kandeze vegetatie zichontwikkelen tot een
Elzenbroekbos (Alno-Padion),opdehogeredelen overgaand in
debijzone 2genoemde bostypen.

Sub-zone 3bTussen zomer-enwinterpeil of rond N.A.P.
Hier zullenaanvankelijk rietvelden ontstaanmet ruigtkruiden
(zoalsHarig wilgenroosje,Haagwinde,Wolfspooten Leverkruid).
Daaruit zal zichop grotedelen een Schietwilgenbos (Salicetum
albo-fragilis)ontwikkelen,opde hoogste delen overgaand in
subzone 3a enopdelaagste delen in subzone 4a.

Deze brede inundatiezone ontbreekt inhetvast-peilmodel.
Vandaar dat inditmodeldeze schietwilgengordel of ontbreekt
ofrelatief smal is,d.w.z.alleen rond N.A.P. tot ontwikkeling
komt. Inhetvast-peil model zalde sub-zone 3a mogelijk
breder zijn enpraktisch meteen overgaan in sub-zone 4a.
Indeze inundatiezone 3bkan in strenge winters een kaalschurende werking ontstaan,waardoor hier ook Slijkgroen kan
voorkomen.

Zone 4.Laagste delenvan het slik (beneden het gemiddeld zomerwaterpeil ofbeneden hetgemiddeld vast peil).
Indeze zone zal zicheen oevervegetatie ontwikkelen dievan de
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gemiddelde (zomer)waterstandnaar beneden zalbestaanuit achtereenvolgens eendominantie van riet, lisdodde enbiezen,waartussen opdeminder diepe delendiverse kruiden zullenvoorkomen. Inde diepere delen envooral inde beginfase ook inde
ondiepere delen tussende biezen-en lisdoddevegetaties zullen
zichuitgebreide waterplantvegetaties kunnen ontwikkelen,
waarbijdedrijvende waterplanten inhoofdzaak geconcentreerd
zullen zijnopdemeer beschutte delen.
Indeze zone kunnendevolgende sub-zones worden onderscheiden,
waarbij,afhankelijkvandevooroever ende expositie ervan t.o.v.
de overheersende windrichtingen,er een zekere overlap zal kunnen
zijn tussen deze sub-zones,of ersub-zones kunnen ontbreken.

Sub-zone 4a.
Indeze sub-zone zal zichvanuit de zone rond gemiddeld zomerpeil ofrond gemiddeld vastpeil een rietvegetatie ontwikkelen.
Hetrietkan invrijwel zuivere vorm voorkomen alsmede in menging
met andere soorten. Inbeidemodellen reiktdeze zone totca.
N.A.P. -0,75 m.

Sub-zone 4b.
Indeze sub-zone zullen zichvegetaties ontwikkelen waarin
Kleine lisdodde eenbelangrijke rol zal spelen.Deze zone ligt
ruwweg tussenN.A.P.- 0,75 m enN.A.P. - 1,50 m.

Hier zullen zichvegetaties ontwikkelen van voornamelijk biezensoorten,metname Ruwe bies,Mattenbiesen Zeebies. Inbeide
waterhuishoudkundige modellen komtdeze zonevoorvanafongeveer 1.00 m tot 2.00 m beneden N.A.P.

Hier komendrijvende waterplanten-vegetaties voor,bestaande o.a.
Geleplomp,Waterlelie,Watergentiaan,Hoornblad, fonteinkruidsoorten en Kikkerbeet.Overigens komt deze sub-zone 4d bijna
uitsluitend voor opmeer beschutte plaatsen,waar de golfwerking
gering is.Opgeëxponeerde plaatsen metmeer golfwerking zullen
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biezen de buitenste begroeiing vormen. Door het enigszins eutrofe
karakter van hetwater zaldeze zone niet erg soortenrijk zijn.

Sub-zone 4e.
Indeze zonekomenvoornamelijk ondergedoken waterplantenvegetaties voor van fonteinkruidsoorten (enmogelijk ook
kranswieren). Dezevegetatieskunnen i.v.m.'de te verwachten
grote helderheid van hetwatervoorkomen tot ca.N.A.P. -3,00 m.

Inbijlage 8isde geografische spreiding vande te verwachten
vegetatieszones opkaartweergegeven voor"eenvast-peilmodel.

Aarialoogaan ontwikkelingen op enkele voormalige zandplaten in het
IJsselmeer kunnen in zone 3aeventueel veenvormingsprocessen
optreden. Daarnaast kan mogelijk inde oeverzone eveneens sprake
zijn vanveenvorming, opden duur leidend totverlanding.

Opplaatsen waar dekwelvanuit de hogere Brabantse gronden min
ofmeer geconcentreerd uittreedt kunnen zichmogelijk een
soortbronvegetaties vormen.

4.4.1.2. Fauna
- Vogels (zieook bijlage 10)
Op grond vande teverwachten ontwikkelingen van abiotische en
biotische factoren kanverwachtworden dateen zoetMarkiezaatmeer ook inde toekomstvan grote ornithologische betekenis kan zijn.
Weliswaar zalde huidige avifauna grotendeels verdwijnen,maar de te
verwachten kwaliteit van water-enoevervegetatie zalwaarschijnlijk eenrijke nieuwe avifauna totgevolg hebben.
Debelangrijkste groepen inhetwater endeaangrenzende oever
zijn de fuutachtigen (o.a.Fuut, Dodaars), eenden (o.a.Wilde
Eend, Zomertaling, Krakeend), reigerachtigen (o.a.Blauwe
Reiger, Kwak(?), Woudaapje), rietvogels (o.a.Grote en Kleine
Karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger) en soorten alsWaterhoen,
Waterral en Zwarte Stern.Op de hogere gebieden zullende daar
teverwachten bossen en struwelen eveneens een rijke vogellevensgemeenschapherbergen, zoals Spotvogel,Fitis,mezen en
lijsterachtigen. Opbeweide gebieden zullen zich weidevogels
vestigen.
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Bijlietregenmodel zullen de overspoelde terreinen grote aantallen wintervogelskunnen herbergen waaronder steltlopers,eenden
enganzen. Deuiteindelijke soortensamenstelling inde nieuwe
situatie v/ordtsterk bepaald door het gekozen beheer inde diverse
delen van hetgebied, terwijl ook de grootte van derecreatiedruk erg belangrijk is,m.n. voor hetvoorkomen van demeer
zeldzame en/of schuwe soorten.

- Overige fauna-elementen
Evenalsvoordevogels isookhetvoorkomen van andere diergroepen
afhankelijk vande teontwikkelen milieu's inhet gebied. Verwacht
kan worden dathetMarkiezaatvoorvele soorten zoogdieren, reptielen
en amfibieën,maar ookvoorvele lagere diersoorten een geschikt
milieu kanvormen.
Wat betreftde zoogdieren kanb.v. gedachtworden aanRee,
Bunzing,Wezel,Hermelijn,Otter,Das,Vos,Haas, Konijn,Egel en
diverse soortenmuizen, spitsmuizen envleermuizen. Het (eventueel)
voorkomen vandeze soorten iso.m. afhankelijk van immigratie
envan aanwezigheid van dekking en rustgebieden.

4.4.2.

Zoute modellen

4.4.2.1. Vegetatie
Hetverschil invegetatieontwikkeling tussen de zoute en zoete
modellen zal zichvooraluiten inde zone die onder invloed staat
van hetmeerwater. Inde hogere delen "buitenmeerinvloed" zal
deontwikkeling gelijk zijn aan de ontwikkeling zoalsdie in
4.4.1.1. isbeschreven voorde zones 1en2.
Inde lagere delen die wel door het zoute meerwater wordenbeinvloed, zal zichechter een sterk afwijkende ontwikkeling voordoen. Door wisselende waterstanden,hetzij ten gevolge van peilfluctuatiesvan hetMarkiezaatmeer,danwei tengevolge van op
(- enaf)waaiing, zaldeze laagste zone min ofmeer regelmatig
overspoeld wordenmet zoutwater,waardoor deze zone niet zal
ontzilten. Debreedte van deze zoute zone isvanvele factoren
afhankelijk, o.a. de helling van de bodem,de strijklengte
van de wind ende aan-of afwezigheid van een afslagrand. Vooral
opde zeer flauwoplopende oostelijke oevers zaldeze zone
lange tijd breed kunnen zijn.Naar verwachting zal bijeen zout
meermetvast-peilde breedte van de zoute zone inde loopvan
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de jaren echter sterk afnemen totmogelijk slechts enkele tientallenmeters.Bijeen zoutmeetmetverhoogd winterpeil zal
deze zonebreder blijven, n.1. waarschijnlijk max.één à twee
honderd meter.Deovergang naarde ontzilte slikdelen zal in
beide gevallen inprincipe niet scherp zijn.
Daarnaast zal inde oeverzone naar verwachting veel zeegras
kunnen aanspoelen,watdaar aanleiding kan geven totde vorming
van strandruggen. Indiendeze strandruggen zichaaneensluiten tot
lange strandrugcomplexen, waar hetmeerwater nietmeer voorbijkomt,
dan kande zout-zoet grens over grote delen heel scherp
bijdeze strandruggen komen liggen:aanctelandzijde van het
complex zoet,aande andere zijde zout.Indien er--echter openingen
indeze strandruggen blijven,waar hetmeerwater nogdoorheenkan,
dan kandit zoute water zich (plaatselijk)achter de strandruggen verzamelen,waardoor er juistbrakke tot zoute zones achter
de strandruggen gehandhaafd blijven.
Deze strandruggenzone zal zichnaarverwachting bij eenvast-peil
model vrijdicht boven degemiddelde waterlijn vormen enbij
hetmodelmetverhoogd winterpeil vrijdicht bovenditwinterpeil.
Devegetatie indeze zoute zone zalvan laag naar hoog bestaan
uitvegetatiesuithet Zeekraal-verbond (Thero-Salicornion), het
Zilte schijnspurrie-verbond (Puccinellio-Spergularion salinae)
en hetEngels gras-verbond (Armerionmaritimae). Opde hoogste
delen gaatdevegetatie via het Zeevetmuur-verbond (Saginion
maritimae) en het Zilverschoonverbond (Agropyro -Rumicion
crispi)over inde hogere zoetevegetaties.Opde strandruggen
zullen zichvloedmerk-vegetaties uithet'Schorrekruid-verbond
(Thero-Suaedion) en het Strandmelde-verbond (Atriplicion littoralis)
vestigen.
Indien achter de strandruggen ontzilting optreedt,kan hier opden
duur eenElzenbroekbos (Alnionglutinosae) ontstaan. Onder
invloed van beweiden en/of maaien kan ditvermoedelijk overgaan in
vochtige graslanden uit hetDotterverbond (Calthion palustris),
waarinmogelijk veel soorten uit hetKnopbies-verbond (Caricion
davallianae).
Indien achter de strandruggen echter een brak tot zoutmilieu in
stand blijft zullen zichwaarschijnlijk de hiervoor genoemde zoute
vegetaties manifesteren.
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Vermoedelijk zullen,afhankelijk vandeplaats,beide situaties
zich kunnenvoordoen. De situatieswaarbijperiodiek enige
aanvoer van zoutwater mogelijk is,lijken vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt hetmeestveelbelovend,waarbij overigens
de betekenisvan stabiele ontzilte situatiesniet onderschat
dient teworden.Bij stabiele overgangen van zoutnaar zoet zijn
vegetaties teverwachten, zoalso.a. aangetroffen kunnen worden
langs brakwatergeulen alsdeWestgeul in Zeeuws-Vlaanderen, of
inprimaire duinvalleien waarde zeenogperiodiek toegang heeft,
neto.m. soorten alsMoeraswespenorchis,Vleeskleurige orchis,
Parnassiaen eventueel zeldzaamheden alsRode en Platte rus.Ook
veenmossen zijnveel waargenomen aan de zoete kantvande contactgordel. Hogelijk kunnen ookdemomenteel inde Woensdrechtse
duintjes voorkomende belangrijke contactvegetaties (MoliniavegetatiemetStippelzegge, zieook 2.6.1.)zichinde zone achter
de strandruggenvestigen enhandhaven.
De zone aandemeerzijde vande strandruggen zalmogelijk ten
gevolgevanuitstuiving eenverlaagd bodemniveau krijgen,waardoor
deze zonerelatief nat en zout zalworden.Bijhetvast-peil
model zaldeze zone waarschijnlijk smalkunnen worden enkaal blijven
of (spaarzaam)begroeid rakenmet Zeekraal.Opkleine resten
aangespoeld wier en zeegras zal zicheen vloedmerk-vegetatie
manifesteren meto.a. Schorrekruid enmeidesoorten.
Bijhetmodelmetverhoogd winterpeil zaldeze zone evenwel breder
blijven enwaarschijnlijkbegroeid rakenmetde lagere zoute
vegetaties, zoalsdie hiervoor zijn aangegeven: Zeekraal-en
Zilte schijnspurrie-verbond envloedmerk-vegetaties.
Indien hetpeil nietgedurende de hele winter wordtopgezet,
maar slechts gedurende korte tijd inde nazomer,dan zaldeze zone
vermoedelijk eenmeer gevarieerde begroeiing krijgen,die qua
samenstelling op kan lopen tothet Zilverschoon-verbond.

4.4.2.2. Fauna
Vogels
Opde hogeredelen,buitende invloed van hetmeerwater,zal zich bij
een goed beheer een rijke vogelgemeenschap kunnen ontwikkelen, welke
ongeveer dezelfde samenstelling zal hebben alsbijde zoete modellen
(zie 4.4.1.2.).
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Devogelgemeenschap inenophet water isreeds bij4.2.2.
beschreven. Inde overgangszone kunnen zichmogelijk inhet
voorjaar en inde zomer grondbroeders vestigen (b.v.meeuwen,
Scholekster, Kluut,diverse plevieren). Voordeze functie zal
hetvast-peilmodelvermoedelijk minder belangrijk zijndan
hetmodelmet verhoogd winterpeil,i.v.m.de bredere zoute
zone bijdit laatstemodel.
Verder kunnen er indenazomer ende winter veel doortrekkende
enoverwinterende vogels indeze zone voorkomen, zoalsb.v.
Goudplevier,Wulp,Wilde eend enWintertaling. Inhet najaar
zal hetmodel metverhoogd winterpeil hierin een belangrijke
rol spelen; inde winter echter zal t.g.v.hetverhoogde peil
ditmodel van ondergeschikte betekenis zijn invergelijking met
hetvast-peilmodel.

overige fauna-elementen
Inde zoute modellen zalde samenstelling van deoverige fauna in
grote lijnen overeenkomen met diebijde zoetemodellen,met
dien verstande datde soorten/groepen die typisch gebonden zijn
aan zoetwater niet zullenvoorkomen,b.v. amfibiën,Otter,
Waterspitsmuis. Overigens wordtverwezen naar 4.4.1.2.

4.5.

Beheer
Indithoofdstuk worden enkele fundamentele beheersvormen geschetstdie indenatuurontwikkelingsmodellen kunnen worden
toegepast,waarbij tevensglobaal wordt aangegeven welke invloed
deze beheersvormen kunnen hebben opde teverwachten ecosystemen.
Nietwordt ingegaan opmogelijke vormen van natuurbouw, waarbij
getrachtwordtomd.m.v. ingrepen inhetabiotische milieu een
grotere diversiteit inmilieutypen voor debiotische ontwikkelingen te bewerkstelligen.
Tevenswordt niet ingegaan op aktiviteiten als scheuren, inzaaien
enandere grondbewerkingen, aangezien dergelijke aktiviteiten niet
thuishoren ineen natuurontwikkelingsmodel. Ditzelfde geldtvoor
erosiebestrijdende maatregelen,alsoeverbescherming en antiverstuivingsmaatregelen. Voor deze laatste categorie kan bovendien
gesteld worden datdeze naar verwachting nietof nauwelijks
"nodig" zullen zijn,gezien de aard van het gebied. Op plaatsen
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waar eventueel tochoevererosie of verstuiving plaatsvindt
zalmen zicheerstmoeten afvragen ofdit,vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt,welbestreden moetworden. Inveel gevallen
vormt eendergelijke erosie n.1. eenonderdeel van eenveel
groter,morfologischprocesdatkan leiden totbelangwekkende
morfologische (envaakook biologische) ontwikkelingen.

Bijhetbeheer kunnen tweeverschillende strategieën worden
onderscheiden:
Enerzijds kanmetbehulpvan eengericht,aktief beheer getracht
worden omdemilieuschok alsgevolgvande afsluiting op te
vangen. Het streven isdaarbijop gericht om,na eenperiode
waarin hetbeheer veel zorg zalvereisen endus intensief zal
moetenplaatsvinden,debeheersintensiteit geleidelijk tever-:
minderen. De ervaring heeftgeleerd datdan ook kleineverschillen inbodem,vochthuishouding e.d. indevegetatie tot
uiting kunnenkomen. Dit typebeheer zaldirekt nade afsluiting
moeten aanvangen.
Anderzijds kangekozen wordenvoor een spontane ontwikkeling
danwelkanook ineen later stadium van de ontwikkeling met
een bepaaldevormvan aktief beheer worden begonnen. Dit laatste
isdangerichtophet latenontwikkelen en/of versterken van
bepaalde teverwachten en/of geconstateerde processen.Eendergelijk nieuwaktief beheer wordt duspas ineen later stadium
ingevoerd, hetzijals (geleidelijke) wijziging van een reeds
bestaande aktieve beheersvorm, danwei als nieuw aktief beheer
na een aanvankelijk gekozen spontane ontwikkeling.
De tweebelangrijkste beheersvormendie hier zullen wordenbesproken zijnbeweiden enmaaien.
Beweiden (zieook lit.27)
Bijbeweiding iseen grotevariatiemogelijk inveetypen (schapen,
runderen,paarden) waarbij iedere diersoort zijn eigen specifieke graasgedrag heeft. Daarnaast zijn ervariaties mogelijk
wat betreftde intensiteit waarmee wordt begraasd enwat betreft
de beweidingsduur (seizoensbeweiding, permanente beweiding).
Beweiding isin eerste instantie erg geschikt als beheersmethode
direkt nade afsluiting van hetMarkiezaat; het kan relatief
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eenvoudig op grote schaal worden toegepast, terwijl het eveneens
vrij gemakkelijk isom de intensiteit vande beweiding geleidelijk
aan teverminderen.
Een consequentie van het toepassen van beweiding vanaf het begin
isdatde opslag van houtige gewassen pas in eenveel later
stadium zalplaatsvinden, n.1. alsdebeweiding minder intensief
isgeworden. Hierdoor zullenminder pionier-houtsoorten optreden,maar meer struweelsoorten als eik en iep,en zal het
gebied lange tijd een zeer open karakter houden.
Indien beweidingpaswordt ingevoerd alser eerst enige tijd
een spontane ontwikkeling heeftplaatsgevonden, zal er in
die eerste, spontane ontwikkelingsfase,opslag plaatsvinden van
diverse houtige pionier-gewassen, zodathetgebied sneller
eenmeer gesloten karakter krijgt.
Door beweiding iseen goede ontwikkeling mogelijk vanmantel-,
zoom- en struweelgezelschappen.

Maaien
Naastbeweiden kanookaanmaaien alsbeheersvorm worden gedacht.
Daarbijmoet inprincipe worden gestreefd naar maaien en afvoeren
van hetgemaaide gewas.Opdeze wijze kunnen b.v. voedselrijkere delen geleidelijk worden verschraald. Ideaal daarbij
zou zijn,wanneer het gemaaide gewas zou kunnen worden gebruikt
alswintervoer voor veedat elderswordt ingeschaard tijdens
de zomer. Sommigeprodukten zullen echter slecht of inhet geheel
nietworden gegeten.Wanneerdit als strooisel inde stal
wordt gebruikt,kan het samenmetde geproduceerde mestverteren.
De aldus gevormde ruige mestkanvervolgens op het bouwland
inde omgeving worden gebruikt.
Aangezien maaien en afvoeren een relatief kostbare beheersvorm
is, zalmaaien inprincipe alleen opkleinere oppervlakken kunnen
plaatsvinden. Inverband hiermee lijktmaaien minder geschikt
omaldirektvanafde afsluiting teworden toegepast; beter
lijkt hetom deze beheersvorm pas in tevoeren alsna enige
jaren duidelijker wordt,waar ditvanuit natuurwetenschappelijk
oogpunt hetmeest gewenst is.Bijmaaien zijn variaties mogelijk
inmaaitijdstipenmaaifrequentie.
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Inverband metde grote abiotische diversiteit inhet Markiezaat
en inverband met hetcreëren van eenoptimale diversiteit in
de "eindsituatie" ishetgewenstomhetbeheer qua aard,
intensiteit enaanvangstijdstip tevariëren.Daardoor kunnen
zichnaast elkaar opgaande bossen, struwelen enkorte grazige
vegetatiesontwikkelen,metdedaarbijhorende levensgemeenschappen.
Indien eenmaalvoor eenbepaald beheer isgekozendan isde
continuiteitbijdeuitvoering ervan een eerstevereiste,ook
wanneer voor combinatiesvanbeheersmaatregelen wordtgekozen.
Wenstmenb.v.beweiding inhetvoorjaar enhooiendaarna,dan
moet niethet jaardaarop eerst een snede worden gemaaid voor
hetvee wordt ingeschaard. Veranderingen in hetbeheer zijn
welmogelijk,maarmogen slechts geleidelijk worden ingevoerd.
Een consequentie vande slechts geleidelijk toegestane wijzigingen
inhetbeheer isdathethuidigebeheer opde hoogste schordelen
(vnl.maaien enbeweiden) nade afsluiting gehandhaafd moet
worden enpasop langere termijn langzaam gewijzigd mag worden.
Wel kanhetbeheer reeds sneleenbiologischmeer verantwoord
karakter krijgen,b.v. nietmeer bemesten of onkruid bestrijden.

De indezeparagraaf aangegevenbeheersvormen (beweiden en
maaien) zijnuiteraard m.n.geschiktvoor de terrestrische
delen inhetMarkiezaatvanBergen op Zoom. Daarbij zullen
zich tussendediversemodellen geenprincipiële verschillen
voordoen.
Voor watbetreft hetwatergedeelte zijnwelduidelijke verschillen
tussen de zoete en zoutemodellen. Inde zoutemodellen zal in
principe naar verwachting geen aktief beheer plaatsvinden van
de levensgemeenschap. Bijde zoete modellen kan evenwel gedacht
worden aanmaaien en afvoeren vanderiet-enbiezenvegetaties.
Verder zullenbij.hetregenmodel eventueel bepaalde vissoorten
uitgezetmoeten (?)worden en isinbeide zoetemodellen een
goed beheer vande grote (volwassen) roofvissen erg belangrijk
voor de overleving van de jongeroofvis inverband met kannibalisme
(zieook lit.26).

Beheersplan
Teneindede gewenste continuiteit endiversiteit inhet beheer
teverzekeren zal hetbeheer voor hetgehele,gebied moeten
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worden geregeld in eenbeheersplan, waarin goed beschreven is
waar welkebeheersvormwordttoegepast enopwelkemanier deze
wordtuitgevoerd. Tevensmoet ineendergelijk beheersplan
globaal worden aangegeven welke eventuele wijzigingen in het
beheer men inde toekomstdenktdoor tevoeren.
Inverband metde op korte termijn (1982 ?)reeds te verwachten
afsluiting vanhetMarkiezaatmeer zal alopkorte termijn een
beheersplan moeten worden gemaaktwaarin hetbeheer voor de
korte enmiddellange termijn isvastgelegd. Tevens zalop
korte termijnduidelijk moeten zijnwiedebeheerder (opkorte
en langere termijn) zalworden,opdathet.indit beheersplan
voorgestelde beheer ook geëffectueerd kanworden..,

Eenmogelijkheid om de hiervoor genoemde continuïteit in het
beheer teverzekeren iswellicht hetoprichten van eenbeheersbedrijf (-boerderij), waarin zowel hetbeweidingsbeheer als
hetmaaibeheer zijnondergebracht. Door verkoopvanvee en
Produkten alsb.v. hooi enmestkunnenwellichtde kosten
geheelofgrotendeels gedektworden.

4.6.

Landschappelijke ontwikkelingen nade afsluiting
Aanleg vandeOesterdam endeMarkiezaatskade betekent hetinbrengenvan qua schaal envorm opvallende elementen inhetbestaande landschap. Door deOesterdam (enMarkiezaatskade) zal
hetMarkiezaatvisueelvanhetOosterscheldelandschap worden
gescheiden. Daarnaast zalhetgetijdelandschapkarakter van het
Markiezaatverdwijnen. Gedurende de eerste jarennadeafsluiting zalhet landschapvan hetMarkiezaat nog eenopen
karakter hebben,onafhankelijkvan hetgekozenmodel.Ook de
ontwikkelingen opde hogeredelen zijnniet afhankelijk van
hetgekozenmodel.Wel ishetgekozen beheer indeze zonebelangrijk.Afhankelijk van hetbeheer zalopde hogere delen
een hoogopgaande begroeiing ontstaan,.-eencoulissen landschap
of eengeheel open landschap.Alsgevolg hiervan kan enerzijds
de huidige kustlijn grotendeels aan hetoog onttrokken worden
of anderzijds gehandhaafd blijven. Een overweging bijhetop
te stellen beheersplan (zie4.5.) zou b.v. kunnen zijnom
hetnoord-oostelijk deel vande slikken en schorren (omgeving
Augustapolder) een lage begroeiing tegeven,naar het zuiden en
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westenovergaand in hogere begroeiingen.Daardoor kan het huidige
"waterfront"vanBergenopZoom "behouden"blijven,evenals het
gezichtopde Kraaijenberg.
Inde oeverzone en inhetondiepe water zullenwel groteverschillen zichtbaar worden tussendediversemodellen.
Bijde zoetemodellen zaldeoever begroeid rakenmet lagere
bossages enriet,inhetwaterovergaand inriet-enbiezenvegetaties.
Deze zone zalbijdezemodellen inprincipe een watmeer gesloten
karakter krijgen. Ingebiedenmet eenmaai-of beweidingsbeheer
zaldeze zoneechter eenopenkarakter ho.uden.Inbijlage 9
wordtgetracht eenbeeld te geven van eenmogelijke nieuwe
situatie.
Bijde zoutemodellen zal eenmeer ofminder brede oeverzonedaarentegenbegroeid blijven met lage vegetaties,en zalhetwater
"kaal" blijven. Bijeenvastpeilmodel zaldeze zonemet lage
begroeiing vrij smal blijven,bijhetmodelmet zomer-enwinterpeil zaldeze zone evenwel veel breder zijn,alsgevolg van
dewinterse overspoeling. Hetgebied zalbijdezemodellen een
veel opener karakter houden.Wanneer bijde zoute modellen overgegaan wordt tothet indenazomer kortstondig opzetten
van hetmeerpeil,dan zaldeze zonemet lagebegroeiing zich
vrij verophet slik kunnenuitstrekken.
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FUNCTIES VAN HETNATUURMODEL VOOR DE NAASTE OMGEVING

HetVerdronkenLand van hetMarkiezaat vanBergenop Zoom
heeft inzijnhuidigevorm (alsgetijdegebied)een grote
natuurwetenschappelijke waarde.Ook na de afsluiting door de
Markiezaatskade wordtverwachtdat het gebied zich,door de
hoge natuurlijke potenties kanontwikkelen tot een hoogwaardig
natuurgebied, zowelmet zoetalsmet zoutwater.
Verder heeft hetMarkiezaat inzijn huidige vorm een zekere
recreatieve waarde,vooral alswandel-envisgebied; daarbij
iser sprakevan een zekere concentratie inde omgeving van
Bergenop Zoom enbijdeWoensdrechtse duintjes.
Ook indevier hier beschreven natuurmodellen zal het Markiezaat
inprincipe een zekere recreatieve functie kunnen hebben,
welkemogelijk groter isdan inde huidige situatie.
Alvorens ietsover de toekomstige functie,die het Markiezaat
inde 4natuurmodellen zalkunnen hebben, tekunnen zeggen,
moetenom tebeginnen tweepunten nader worden besproken. Ten
eerstede inhoud ende betekenisvan het begrip natuurgebied
ententweedede effectenvan recreatie innatuurgebieden.
1.

De inhoud,diem.b.t.menselijke invloed aanhet begrip
natuurgebied moet worden gegeven, isneergelegd inde
Structuurvisie natuur-en landschapsbehoud (lit.28).
Hierin staatdat natuurgebieden per definitie gebieden
zijn "waarinde aanwezige levensgemeenschappen nietóf
slechts ingeringemate worden beïnvloed door menselijk
ingrijpen,voorzover ditingrijpen nietde instandhouding
ofontwikkeling vandeze levensgemeenschappen tendoel
heeft".

2.

Door onderzoekingen inenbuiten ons land isalvrij snel
veel bekend geworden over effecten vanverschillende vormen
vanrecreatie in natuurgebieden. Ingrote lijnen blijkt
telkensdat toelating van intensievere vormen van recreatie
gevolgen heeftvoor flora en fauna,die niet inovereenstemming zijnmet de inhoud van hetbegrip natuurgebied. De
conclusie,die hieruitgetrokken moetworden is,dat
natuurgebieden voor watbetreft recreatie in principe
slechts (ofjuist) een functie kunnen hebben voor extensieverevormen hiervan.
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Sommige natuurgebieden -of levensgemeenschappen daarbinnen zijn gevoeliger voor bijv. betreding enverstoring danandere.
Ook komt hetvoor dat gebieden met eenminder gevoelige (bijv.
begraasde) vegetatie permanent ofperiodiek een (avi)fauna
herbergen die zeer gevoelig isvoor verstoring.Voor een antwoord opdevraag hoeveel recreantenper tijdseenheid enper
oppervlakte ineenbepaald terrein nog kunnen worden toegelaten
zonder dat een zekere ongewenste verandering inde daar aanwezige
levensgemeenschappen optreedt,ontbreektmomenteel echter nog
de kennis.Metandere woorden,er isnog onvoldoende bekend over
dosis-effect relaties.
Een indicatie van derecreatievormen,waaraan binnen een natuurmodel kanworden gedacht, zalderhalve kwalitatief van aard zijn.
Inverband methetbovenstaande enmet het feitdat nadere
gegevensover inrichting enbeheer indeze fase nog ontbreken is
eenkwantitatieve benadering niet goedmogelijk. Aande volgende
recreatievormen kandanbinnen een natuurmodel voor hetMarkiezaat eenplaats worden gegeven, zonder datwordtverwacht dat
deze ongewenste invloedenmetzichbrengen.Daarbij is slechts
incidenteel onderscheid gemaakt naar devier modellen, omdat
dit meestal nietgoed mogelijkwas.

Landrecreatie
Wandelen en fietsen (geenbromfiesten) op een gering aantal
daarvoor in terichten wegen enpaden.Afhankelijk vanhet in
te stellen beheer zal ingrotere ofkleinere delen vanhetgebied ookwandelenbuitendepaden toelaatbaar zijn. Sommige
delen zullen -afhankelijk vande vegetatie ende (avi)faunadie
zichonder eenbepaald beheer inhet gebied ontwikkeltresp.
vestigt -blijvend of tijdelijk (bijv.gedeeltelijk broedseizoen)
moeten worden afgesloten voor alle vormen van recreatie,met
uitzondering van wellicht excursiesonder begeleiding.

Waterrecréatie
Voorde waterrecreatie kanworden gedacht aanvarenmetkano's en
roeiboten eneventueel bijhetvastpeil model zeilen in
bepaalde delen van het gebied. Bijde zoetemodellen zullen
deze recreatievormen echter belangrijk (negatieve) consequenties
kunnen hebben voor de oeverlevensgemeenschappen.
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Geziendeteverwachtengoedevisstandkunnendezoetemodellen
inprincipeeenbelangrijkesportvisfunctievervullen.Ditsportvissenzalvanuitroeibotenmogelijkzijn,maarhetvissenvanaf
deoeverzalinverband metdeteverwachtenontwikkelingvan
deoevervegetatiesendeavifauna,vrijweloveralongewenstzijn.
Verderzalert.a.v.hetsportvissenvoorgewaaktmoetenwordendat
geenoverbevissingvanbepaaldevissoortenvoorkomt,hoewel
bevissingvanm.n.degroteroofvissenbelangrijkisvoorde
opgroeivanjongeroofvis.
Afhankelijkvandeaardvanhettevoerenbeheerendebroedvogelbevolkingdiezichinhetgebiedvestigt,zalperiodieke
afsluitingvoorhetpubliekvandelenvanhetoppervlaktewater
gewenstzijn.

Anderedandehiervoorgenoemderecreatievormenzijninbeginselnietmogelijk.HetMarkiezaatzalderhalvevoorwat
betreftderecreatieeenspecifiekefunctiekunnenvervullen
voorrecreatiediegerichtisophetkennisnemenenbeleven
vandenatuurlijkeomgeving,diegebondenisaanrustendie
weinigvoorzieningennodigheeft.
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6.

INVLOED STEDEBOUW INHETMARKIEZAATOPNATUUR EN LANDSCHAP

6.1.

Algemeen
Indevorige hoofdstukken iseenbeschrijving gegevenvan vier
mogelijke natuurontwikkelingsmodellen vanhet Markiezaat
zonder verstedelijking.
Daarnaastwordt inde inde inleiding genoemde beleidsanalyse
een zestalalternatieven opgevoerd,waarin op verschillende
plaatsen enmetverschillende aantallenwoningen, woningbouw
in, vnl. het noordelijkdeelvan hetMarkiezaat,wordtverondersteld.
Indithoofdstuk wordende invloeden beschreven die eendergelijke stedebouwkan hebbenopde natuurmode11en. Deze invloed
wordt beschreven aande hand van een grootaantal stedelijke
"uitstralings"aspecten enheteffect hiervan opde natuurlijke
ontwikkelingen. Hierbij isgeen rekening gehouden metde
(extra)effectendie zichtijdensde bouwkunnen voordoen.
De bouwzal jaren inbeslag nemen en kandaarmee een mogelijke
ontwikkeling inderestvan hetgebied sterkvertragen of op
andere wijze nadelig beïnvloeden.
Naast eenalgemene beschrijving vande effectenper aspect
worden deze effecten zoveelmogelijk gedifferentieerd naar
de verschillende stedebouwkundige modellen, zoalsdie inde
beleidsanalyse worden gehanteerd. Aangezien indebeleidsanalyse inhetrapportvandewerkgroep "Verdronken land
van hetMarkiezaat" uitgegaan wordtvan een zoetMarkiezaatmeer zalde effectbepaling indit hoofdstuk ineerste instantie
beschreven wordenvoor de zoetemodellen;voor de zoutemodellen
zal bij ieder "uitstralingsaspect" worden aangegeven watde
verschillen zijnmetde zoetemodellen.
Alvorens in te gaan opde beschrijving van de effecten worden
inparagraaf 6.2. eerst globaal deverschillende stedebouwkundigemodellen ende daarin gestelde aannamen beschreven.

6.2.

Stedebouwkundige modellen
De indebeleidsanalyse inbeschouwing genomen verstedelijkingsalternatieven zullen hier slechts globaal worden beschreven.
Alleen de aspecten die relevant zijnvoorde ontwikkelingen in
de restvan hetMarkiezaatgebied zullenworden aangegeven.
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Eerst zullen eenaantal algemene aspecten worden beschreven,
waarna de verschillen per alternatief (eneventueel per
variant) worden aangegeven.

Algemene aspecten
Bijalle alternatieven wordt ervanuit gegaan dat het
resterende gebied van hetMarkiezaat een natuurlijke
ontwikkeling zaldoormaken.
-

Het aantal geraamde recreanten isgebaseerd ophet aanbod
uitBergen op Zoom (incl.nieuwe stadswijk) ende direkte
omgeving.

-

Derecreatie wordt opgevangen langsde oude en/of nieuwe
stadsrand; bijdemodellen met eenrandmeer wordtde
recreatie geconcentreerd op ditmeer.
De landwinning voor de stadsuitbreiding vindtplaats middels
- inpoldering: diepere delen
- opspuiten: ondiepe delen endrooggevallen delen
Het zand wordt eldersgewonnen,behalve als er een randmeer isvoorzien; indie gevallen wordt het zand uit dit
meer gewonnen.
De stedelijke lozingen vinden alleplaats op het Zoommeer
ofop het eventuele randmeer;alleen inalternatief 6
vindt een gedeelte vande stedelijke lozingen op het
Markiezaatmeerplaats.
De lozingen van deAugustapolder wordt altijd afgeleid naar
het Zoommeer.

-

Langsde stadswijk(en)worden devolgende typen grenzen
onderscheiden:
1.

De inrichting vande kustzone kan plaatshebben zonder
datvisuele of functionele relaties tussen mensen
enwater worden beperkt;

2.

De inrichting vande kustzone kanplaatshebben zonder
beperking vandevisuele relaties tussen mensen enwater,
doch functionele relaties mogen -zeker vooralsnog - niet
voorkomen;
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3.

De inrichting vandekustzone -die een tijdelijk
karakter kanhebben -moetvan dien aard zijn dat
nochvisuele,noch functionele relaties tussen
mensen enwater tot stand kunnen komen;

4.

De inrichtingmoetdefinitief zodanig zijndat geen
visuele, noch functionele relatiesmogelijk zijn
tussenmensen enhetwater enwel inhet bijzonder
de langsditwater gelegen overgangsgebieden naar
hogeregronden.

Type 1isdaarbij gebruiktvoor alle overgangen van land
naar een eventueelvoorkomend uitgebaggerd randmeer. Dit
ook indienditmeer ineen openverbinding staatmet het
Markiezaatmeer,dochderecreant tewatervandeverbinding geengebruik kanmaken.
Type 2isgebruikt opdieplaatsen waar de eventuele uitstralingvande stad isgericht op het Zoommeer,dan wel
gekeerd naarde noordelijke randvan hetbestaande Markiezaat
(dushet stadsfrontvan Bergen op Zoom),mits zich hiervoor
althansgeen natuurlijke ontwikkelingen kunnen voordoen
(ditwordtaangenomenvoor de gevallen waarin hiergebaggerd wordt).
Type 3wordtvoor alleoverige situaties gebruikt,met
uitzondering vande gebieden waarvan zeker isdatdeze
bijeennatuurlijke ontwikkeling definitief afgeschermd
moeten wordenvoor de invloedenvan stad en stadsbewoners. Ditlaatste overgangstype 4komtvoor ten zuiden
vandeAugustapolder bovende N.A.P.-lijn.
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2x

Fig.9
Inrichtingsalternatieven Markiezaat met v e r s t e d e l i j k i n g
(verklaring zie fig 9 1)

-65Beschrijvin2_peralternatief__[en_yariant)_
(zieookfig.9)
Alternatief2
4000woningenopenomdeMolenplaat
oppervlaktenieuwestad:150ha (waarvan80ha"Molenplaatdepot")
recreanten:4250
variant2:toevoegenvaneenstrooklandmétenigeverstede
lijkingtussenMolenplaatenstadscentrumen
vormingvankleinrandmeervan50ha.
Alternatief3
4000woningenaansluitendaandeAugustapolder
oppervlaktenieuwestad:150ha;oppervlakterandmeer:140ha
recreanten:4250
variant3:weglatenvanwaterscheiding,waardoor-ereenopen
verbindingistussenrandmeerenMarkiezaatmeer.

Alternatief4
8000woningenopenomdeMolenplaat
oppervlaktenieuwestad:300ha (waarvan80ha"Molenplaatdepot")
recreanten:5500
X

Variant4:afscheidinginhetzuidoostenaanleggenenuitbaggeren
vaneenrandmeer (ca.200ha).
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Verklaring
r—T:

E—ï—

Stedelijk gebied Bergen op Z o o m
Droogvallende gronden
Stedelijk gebied
Markizaatsmeer
Randmeer

"**

Duiker

Fig. 9'
Inrichtingsalternatieven Markiezaat met verstedelijking.
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Alternatief5
8000woningenaansluitendaandeAugustapolder
Oppervlaktenieuwestad:300ha;oppervlakterandmeer:115ha.
recreanten:5500
Alternatief6
8000woningen,verdeeldovertweelocatiesmetdamertussen
4000openomdeMolenplaat
4000aansluitendaandeAugustapolder
oppervlaktenieuwestad:300ha (waarvan80ha"Molenplaatdepot")
oppervlakterandmeer 190ha.
recreanten:5500
X

variant6:makenvaneendammeteenduikertussendetwee
nieuwestadsdelen,zodatereenverbindingontstaat
tussenhetrandmeerenhetMarkiezaatmeer.
Alternatief7
8000woningenopdeMolenplaatentegendekustvanBergenop
Zoom
oppervlaktenieuwestad:300ha(waarvan80ha"Molenplaatdepot")
recreanten:5500

6.3.

Invloedenvanuitdenieuwestedelijkeontwikkelingen
Indezeparagraafwordendeverschillende stedelijke"uitstralings"effectenbeschrevenmethuneffectenopdenatuurlijke
ontwikkeling.Zoalsin6.1.reedsaangegevenwordendeeffecten
ineersteinstantiebeschrevenvoordezoetemodellenen

-68wordendaarnadeeventueleverschillenaangegevendieerbij
eenzoutnatuurmodeloptreden.

6.3.1.

AfstromingvanuitdestadendeinvloedervanopdechlorofylenfosfaatprognosevoorhetMarkiezaatmeer
-zoetemodellen
Indithoofdstukzalalseersteeenschattinggegevenwordenvande
belastingen,dieuiteenstadsgebiedvan150ha (4000huizen)verwachtmogenworden.Vervolgenswordtaangegevenhoedefosfaatbelastingenuithetstadsgebied indediversestadsuitbreidingsvariantenvaninvloedzijnopdewaterkwaliteitinhetMarkiezaatgebied.Devariantenmet8000huizenzijnquabelastingen
eenvoudigafteleidenvandeonderstaande schattingengebaseerd
op4000huizen.Erisaangenomendatdegemiddeldebevolkingsdichtheid 80inwonersperhabedraagt.Intabel6zijnde
belastingenweergegeven,diegeschatzijnopbasisvanliteratuurwaarden,danwelopbasisvannederlandsecijfers.

Tabel6.Geschatte stofbelastingenuiteenstadsgebiedvan150ha.
(4000huizen; 12000 inwoners) ink
'Afstroming

g/j.
P-totaal

N-totaal

150

750

j volgens Roberts (lit.30)

88

1180

• nederlandse cijfers

61

960

75

750

— ongezuiverd (lit.31 + 32)

18.000

60.000

i-gezuiverd (lit33)

11.000

40.000

2.000

<40.000

j-uiteen stad met gescheiden riolering
; OECD cijfers (lit.29)

- uit eenvergelijkbaar groot landelijk
1 gebied-OECD (lit.29)
j

Huishoudelijk afvalwater

j-gedefosfateerd (lit.33)

Demet"nederlandsecijfers"aangeduideregelisberekenddoor
deafstromingteschattenop30%vandejaarlijksvallendeneerslag (710mm)endeneerslaggehaltesintevoerenalsmaatgevend
voordezeafstroming (P-totaal0,19g/m ,eenN-totaal3g/m).
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Inde navolgende waterkwaliteitsprognose is 125kg P/j en 1000
kg N/jaangehouden voor debelasting tengevolge van afstroming
uitde stadsuitbreiding met gescheiden regenwaterriolering.
Het huishoudelijk afvalwater zal conform de uitgangspunten
wordengezuiverd enhet effluent zalworden afgeleid naar het
Zoommeer.
IndiendeoverstortvanBergen op Zoom ophetMarkiezaatmeer
loost,betekent dit,zoalseerder gesteld, een extra fosfaatbelasting van 830kgP/j,hetgeenverhogend kan werkenopde
kansop algenontwikkeling.
Wat eenenandervoor consequenties heeft,voor de waterkwaliteit
(gerelateerd aan chlorofyl-en fosfaatwaarden inde verschillende
alternatieven) isaangegeven in tabel7.
Inde alternatieven met eenrandmeer wordt ervanuitgegaan dat
ditviabijvoorbeeld duikers onder denoordelijke dam (tussen
Bergen op Zoom endeMolenplaat) inverbinding staatmet het
Zoommeer.
Het zaldan echter toch een zeer geïsoleerde ligging hebben en
nietvolledig mengenmethetZoommeer-water. Vandaar datvoor
hetrandmeer aparte waarden zijnbepaald,die afwijkenvan die
van hetZoommeer.
Degepresenteerde berekeningsresultaten zijn gebaseerd op een
aantal aannamen, teweten:
Debezinkingsfactor inde ondiepe Markiezaatbekkens is
-1
gesteld op
5
(eenheid jaar )
waterdiepte(inm)
Deafstroming vanaf dedroogvallende oevers isniet inde
berekening opgenomen. Invoering van deze afstroming geeft
eenverlagend effectopdeprognosewaarden, door deverdunning vande lozingen.De gepresenteerde prognosewaarden
zijnt.o.v.deze bronpessimistisch.
De invloed vandeze afstroming als fosfaatbron isdoor onbekendheid ervanopnulgesteld. Demogelijke nadelige
effecten van een fosfaatnaleverende bodem zijn reedsbeschreven inhoofdstuk 3.
-

Deoverstortvan Bergen op Zoom isniet inrekening gebracht.
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I

CHLOROFYLVERWACHTINGSWAARDE
3
inmg/ m

!

FOSFAATCCI.'CENTRATIE
3

in g/n/

J

variërend

variërend

variërend

1

tussen

tussen

tussen

tussen

Aangrenzend

Rand-

Markiezaat-

Aangrenzend

Rand-

Markiezaat-

zuidelijk

meer

meer

zuidelijk

meer

meer

iMCCEL

Zoommeer

i!,Alt.2:
-'.-.ir.-rii

76

24-13

0,34

0,10 - 0,04

Zocr-.eer

Extens. ,,

76

26 - 14

0,34

0,11 - 0,04

:::crr.oer

Intens. ,,

76

31 - 16

0,34

Geen recreatie

76

14- 14

24 - 13

0,34

0,05 -

0,04

0,10 - 0,04

Extens. ,,

76

27 -25

24 - 13

0,34

0,11 -

0,09

0,10 -0,04

V.vr.; x :
A-jiu3tapoiJor

Zoommeer

Geen recreatie

I

•

variërend

Zooir.-neer

R

0,13 - 0,05

;SH'-jn-off

^oor-.oer

Intens. ,,

R

76

59- 49

24 - 13

0,34

0,26 -

0,20

0,10 - 0,04

;4îvun-yff

R.mJ-eer

Extens. ,,

M

76

14 - 14

26 - 14

0,34

0,06 -

0,04

0,11 - 0,04

Intens. ,,

1
Alt. 3:
1Auaustapolder

Zccrv^eer

'Run-off

Randmeer

Var. 3 X :
Augusta

Zocmneer

'Rur.-crf

Zoc~-oer

Alt. •!:
Aueusta

Zoommeer

P.jn-o:f

Zoc~-eer

Var. -J'S

M

76

15- 15

31 - 16

0,34

0,06 -

0,05

0,13 - 0,05

Geen recreatie

76

18- 17

24 - 13

0,34

0,07 -

0,05

0,10 - 0,04

Extens. ,,

R

76

26 -23

24 -13'"

0,34

0,11 -

0,08

0,10 - 0,04

Intens. ,,

R

76

46 - 38

24 - 13

Q-,34

0,20 -

0,14

0,10 - 0,04

Extens. ,,

M

76

19- 17

26 - 14

0,34

0,07 -

0,05

0,11 - 0,04

Intens. ,,

M

76

19- 18

32 - 16

0,34

0,08 -

0,06

Geen recreatie

76

24 - 13

0,34

0,10 - 0,04

Extens. ,,

76

26 - 14

0,34

0,11 - 0,04
•0,13 - 0,05

Intens. ,,

76

31 - 16

0,34

Geen recreatie

76

23 -13

0,34

0,09 - 0,04

Extens. ,,

76

25 - 14

0,34

0,10 - 0,04

Intens. ,,

76

Geen recreatie

76

29 - 16

0,34

32- 33

25 - 13

0,34

0,13 -

0,12 - 0,05

Auyustapolder

Randmeer

Extens. ,,

R

76

35 - 37

25 - 13

0,34

0,15 -

Run-off

Randmeer

Intens. ,,

R

76

44 -45

25 - 13

0,34

0,19

Extens. ,,

M

76

32-33

27 - 14

0,34

Intens. ,,

M

76

32- 34

33 - 17

Geen recreatie

76

38-41

25 - 13

Alt. 5:

0,14 - 0,05

0,12

0,10 - 0,04

0,14

0,10 - 0,04

- 0,18

0,10 - 0,04

0,13 -

0,12

0,ii - 0,04

0,34

0,14 -

0,13

0,14 - 0,05

0,34

0,16 -

0,16

0,10 - 0,04

Auyustapolucr

Randmeer

Extens. ,,

R

76

42- 45

25 - 13

0,34

0,18 -

0,18

0,10 - 0,04

Run-off

Randmeer

Intens. ,,

R

76

52 -55

25 - 13

0,34

0,23 -

0,23

0,10 - 0,04

Extens. ,,

M

76

38 -41

27 - 14

0,34

0,16 -

0,16

0,11 - 0,04

Intens. ,,

M

76

38-41

33 - 17

0,34

0,16 -

0,16

0,14 - 0,05

Geen recreatie

76

29 - 18

0,34

0,12 - 0,06

Alt. 6:
Auyustapolder

Markiezaat

Extens. ,,

76

30 - 19

0,34

0,13 - 0,06

S Run-off

Markiezaat

Intens. ,,

76

34 -21

0,34

0,15 - 0,07

4 Run-off

Zoommeer
76

31 -31

25 -13

0,34

0,13 -

0,11

0,10 - 0,04

76

34 -34

25 - 13

0,34

0,15 -

0,13

0,10 - 0,04

76

43 -41

25 -13

0,34

0,19 -

0,16

0,10 - 0,04

76

31 -31

27 - 14

0,34

0,13 -

0,11

0,11 - 0,04

0,13 -

0,11

Var. 6 : (duikers)

Geen recreatie

Auyustapolder

Randmeer

Extens. ,,

R

S Run-off

Randmeer

Intens. ,,

R

S Run-off

Zoommeer

Extens. ,,

M

Intens. ,,

31 -31

Augusta
Run-off
R: Randmeer,

0,14 - 0,05

M

76

33 - 17

0,34

Geen recreatie

76

24-13

0,34

0,10 - 0,04

Zoommeer

Extens. ,,

76

26 - 14

0,34

0,11 - 0,04

Zoommeer

Intens. ,,

76

32 - 16

0,34

0,13 - 0,05

Alt. 7:

M:Markiezaatmeer

Extens. recreatie: 2000recreanten gedurende 90dgn in zomer: h i.e.p.p.
Intens,recreatie: 7000recreanten gedurende 90dgn inzomer: di.e.p.p.
Alle waarden hebben relatieve afwijking van50%
(IMP:voorl. grenswaarde fosfaat 0,3 mg/l;streefwaarde fosfaat 0,05 mg/l)
Tabel 7.Verwachte fosfaat-enchlorofylwaarden inhetMarkiezaatmeer, Randmeer en Zuidelijk Zoommeer voor de verschillende verstedelijkingsalternatieven.
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Dekwel isniet inrekening gebracht,vanwege de geringe
invloed opde fosfaat-enwaterbalans (ziehoofdstuk3 ) .
Deafstroming vanuitde nieuwe stadvindtplaatsvia een
gescheiden rioleringssysteem.

Aande hand vande tabel zullendeverschillende alternatieven en
varianten kortbesproken worden:

Alternatief 2:
Wat betreft hetMarkiezaatmeer komtalternatief 2overeen met
alternatief 1.Recreatie heeft een kleine stijging vande
concentratie tengevolge.

Variant 2:
Het kleine Randmeer wordtbelastmetde helftvan de afstroming uit
de nieuwe stad.
Recreatie heeftweinig invloed opde concentraties vanhetMarkiezaatmeer,maar derecreatie ophetRandmeer heeft een forse stijging
inde gehalten totgevolg.

Alternatief 3:
Hetverschil metvariant 2 isde aanwezigheid van een groter
Randmeer. Deafstroming uitdenieuwe stad komt volledig op dit
Randmeer. Hierdoor stijgende concentraties zonder recreatie ten
opzichtevanvariant 2 ophet Randmeer, terwijl inhetMarkiezaatmeer nietsveranderd tenopzichte vanvariant 2 .De grote
stijging veroorzaakt door de recreatie ophet Randmeer wordt
nuwatminder dan invariant 2 vanwege het grotere oppervlak
envolumevan hetRandmeer.

Variant 3:
Dit iseenvariantmet alleen een Markiezaatmeer enmetalle
belastingen op Zoommeer. Deconcentraties komen overeen met
alternatief 2.

Alternatief 4:
X

Ditmodel verschilt alleen inoppervlak envolume van variant 3.
Watbetreftde concentraties vinden we geenverschil.
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Variant 4:
Alle lozingen komen ophetRandmeer, zoalsde gehalten in het
Randmeer relatief hoog zijn.Voor hetMarkiezaatvinden we
daarentegen waarden die weer veel overeenkomen met alternatief
2.
Het Randmeer isnuwat groter dat invoorgaande gevallen zodat
de invloed vanderecreatie minder wordt.De grote stijging
van deconcentratie tengevolge van de recreatie wordtnuopgevangendoor het grotereoppervlak envolume.

Alternatief 5:
X

Dit alternatief istevergelijkenmetvariant 4 ..
Deconcentraties van hetMarkiezaatkomen overeen,omdat er
inbeide gevallen geen lozingen opuitkomen.
Watbetreft hetRandmeer zijndebelastingen inbeide modellen
gelijk,maar bijalternatief 5hebben we eenkleiner Randmeer,
hetgeen hogere concentraties oplevert.
Alternatief 6:
Dehogere concentraties inditalternatief worden veroorzaakt
door deAugustapolder ende helftvan de afstroming van de
nieuwe stad ophetMarkiezaat.

Variant 6:
Deze variant lijktbijzonder veel opvariant 4 ,zij het dat
het ietsgrotere Randmeer een geringere afstroming vanuit de
nieuwe stad ontvangt (dehelftvan dievanvariant 4 ) .Hierdoor
liggende gehalten inhetRandmeer invariant 6 iets beneden
die vanvariant 4 ,terwijlde gehalten inhet Markiezaatmeer
dezelfde blijven.

Alternatief 7:
De concentraties zijn hetzelfde als inalternatief 2en het
natuurmodel omdat inbeide gevallen de belasting op het Zoommeer
komt. Er is alleen eenklein verschil inoppervlak envolume,
dat nietvan invloed is.
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Uit eenenander blijktdat,gezien het relatief ruime betrouwbaarheidsinterval (eenfactor 2 ) ,inalle alternatieven de
concentraties vanhet Markiezaatmeer van dezelfde ordevan grootte
zijn. Bij intensievere recreatie en lozingen ophet Markieza-at
lopen dewaarden ietsop.
Wat betreft hetRandmeer zit erwelvariatie inde concentraties
tussendeverschillende alternatieven. Dit isuitsluitend een
kwestievan afmeting van hetRandmeer enwelofniet lozing van
Augustapolder ophetRandmeer.
Eenprobleem vanandere orde isde invloed van de overstort op de
(lokale) zuurstofhuishouding.Bij eengemiddeld BOD-gehalte in
huishoudelijk afvalwater (0,17g BOD/1, lit. 34)wordt er door
deoverstortvanBeneden Baantje gemiddeld in 15minuten
3
630kg BOD in 3690m water geloosd. Zonder rekening te houden

ïouden

met reäeratiemoetdeze hoeveelheid tenminste met ca. 130.000m~
verzadigd waterverdund wordenom het gehalte lokaal niet onder
4 mg/l O telatendalen.Ditvolume staatgelijk met 1%
van hetmeer.Vindtdeze overstortvoortaan plaats op het
Randmeer indeverstedelijkingsalternatieven,dan isditvolume
10- 20%van het Randmeervolume, afhankelijk van het gekozen
alternatief. Het lijktdusraadzaam de overstort af te leiden naar
het zuidelijk Zoommeer.

Zoute modellen
Alle stadsuitbreidingsalternatieven worden indit scenario
uitgevoerd met een zoutMarkiezaatsmeer,hetgeen voor dewaterkwaliteit inditbekken weinig ofgeenveranderingen met zich
meebrengt. DeAugustapolder kan inditmodel zonder problemen
afwaterenop hetzoute meer,mitsde aan te leggen sifon een
voldoende hoog zoutgehalte inhetmeer garanderen kan.Met
voldoende hoog wordt hier 90 -95 %van het chloride-gehalte in
de Komvan deOosterschelde bedoeld.
De algengroei zaldoor stikstof-tekort indeze zoute modellen
zeerwaarschijnlijk sterk geremd worden. Hetchlorofylgehalte zal
3
jaargemiddeld maximaal 10mg/m bedragen.
Voor een eventueel Randmeer zal eenkeuze tussen zoutof zoet
moeten worden gemaakt. Ingeval het Randmeer zoetdient te worden
ligthetvoor de hand het Randmeer af te sluiten van het
Markiezaatmeer en incontact tebrengen met het zuidelijk

3
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Zoommeer.Afhankelijk van de tevoeren waterhuishouding zal het
chloridegehalte gelijk of enigszins lager zijndan inhet
zuidelijk Zoommeer. Ingeval hetRandmeer zoutdient teblijven,
dan ishetraadzaam de toestromende zoetwaterbelasting
naar het zuidelijk Zoommeer af te leiden.Dit laatste lijkt
minder noodzakelijk inalternatief 6, waar eenopen contact
tussen Randmeer enMarkiezaatmeer bestaat,zodat voldoende
garantie wordt gebodende zoetwaterbelasting door voldoende
menging inhet gehelemeer viade sifonaf tevoeren.

6.3.2.

Ruimtebeslag
Deverschillende alternatieven gaan uitvan bepaalde aantallen
woningen die afhankelijk van hetaantalmeer ofminder ruimte
zullenvragen.
Naastdeze oppervlakten,nodigvoor stedelijke bebouwing is
langsde stad eenmeer ofminder brede strook opgenomen,die hetzij
alsbuffer, hetzij alsvrij toegankelijke grenszone wordt
ingericht. Deoppervlakte vandeze zone isafhankelijk van de lengte
vande stadsrand enwordthier gemiddeld geacht 20ha aan ruimte
inbeslag tenemen.
Bovendien is ineen aantal alternatieven en/of varianten een
randmeer opgenomen,dat,medevoor zandwinning,vergraven zalworden. De
grootte van hetrandmeer varieert per alternatief inoppervlakte.
Ditrandmeer,dat inverbinding zal staanmet het Zoommeer
enbinnen de stedelijke agglomeratie ligt,wordt geacht aan
het gebied met natuurlijke ontwikkeling teworden onttrokken.
In tabel 8 isaangegeven welke oppervlakten voor bebouwing
eneen eventueel randmeer nodig zijn,alsmede welk percentage
ditvergtvan hetgebied (totaal 2140ha).
X

Uitde tabel blijktdatdoor de alternatieven 4 ,5,6en 6
zeer grote delen -ca. 20%-aan het Markiezaat worden onttrokken.Voorde alternatieven 4 en 7zijnde benodigde percentages lager,n.1. ca. 11%,terwijl alternatief 3,hier iets
X
X
boven ligt (14%)ende alternatieven
boven ligt (14%)ende alternatieven 2 en 3 ,ietsminder
ruimte inbeslag nemen (7resp.8%).

X
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Tabel 8
Ruimtebeslag van de verstedelijkingsalternatieven.

Alternatief

Oppervlak
woningen +
rand(excl.
Molenplaat
80 ha)

Oppervlakte
eventueel
randmeer

Totaal

%van gebied
2140ha (excl.
Molenplaat

-

-

-

-

80

-

80

4

90

50

140

7

170

14*0

310

14

3 .

170

-

"'170

8

4. (8000) (Molenplaat)

240

-

240

11

4 .

240

200

440

21

5. (8000) (Augusta)

320

115

435

20

240

190

430

20

240

190

430

20

240

-

240

11

1.
2. (4000) Molenplaat
X

2 .
3. (4000) (Augusta)
X

X

6. (8000) (Molenplaat+
Augusta)

6

X

7. (8000) (Molenplaat +
stadsrand Bergen op
Zoom)

Alternatief 2eistmet 4%duidelijk eenminimale hoeveelheid
ruimte op.Het ismoeilijk aantegeven inwelkemate uitsluitend
om redenvanruimtebeslag hetMarkiezaat een waardevermindering
zou ondergaan. Gesteld kanworden datde kans hierop groter
isnaarmate hetruimtebeslag toeneemt.Hierbijdient te worden
opgemerktdat 20%ruimtebeslag wel zeerveel is.Overigens
lijktruimtebeslag op enomde Molenplaatminder ernstig dan
voor deAugustapolder,omdat zichhiermogelijk (unieke) kwelvegetaties zouden kunnen ontwikkelen.

Naast het zuivere ruimtebeslag zijnveeleer deuitstralingseffectenvanverstedelijking van belang voor de ecologische
kwaliteit inde toekomst (recreatiedruk, licht,geluid,beweging).

- 76

Zoute_modellen
Bijde twee zoutemodellen ishet oppervlaktebeslag van de diverse
verstedelijkingsalternatievenhetzelfde alsbijde zoetemodellen.
Ook de (eventuele) gevolgen zullen nietafwijken vandie bij
de -hierboven beschreven -zoetemodellen.

6.3.3.

Licht
Een vandeuitstralinsgeffectenvanverstedelijking ishet
lichtdat gedurende avond ennachtafkomstig isvanwoningen,
industrie, straatverlichting, voertuigenenz.
Wanneer geen afscherming bijvoorbeeld d.m,.v.beplanting aanwezig
is, isdit lichtbij helderweer over grote afstand zichtbaar.
Over het hinderlijke effectvandit lichtvoor de menskanverschillend wordengeoordeeld. De een zalvinden dat zoiets niet
past bijeennatuurgebied, terwijl de ander het verschijnsel
als feeëriek, herkenbaar etc.beoordeeld.
Voor de flora isde aanwezigheid van lichtop wat grotere afstand
nietvanbelang.Vande invloed opde fauna iseigenlijk alleen
bekend datdiverse inavond ennachtaktieve organismen reageren
op lichtbronnen. Het zijn inhoofdzaak nachtvlinders,bepaalde
kevers en andere insekten diedoor het lichtworden aangetrokken.
Onderzoek naar de effectenvan licht op insektenpopulaties in
(natuur)gebiedenvan eendergelijke omvang isvoor zover bekend
nietgedaan.De 'snachtsaktieve fauna laat zich waarschijnlijk
weinig gelegen liggen aanhet lichtverschijnsel indeverte.
De invloed van licht opvogels (vogeltrek) is alleen bekend van
puntbronnen zoalsvuurtorens.Inhoeverre grotere lichtvlekken op
de grond invloed hebbenop overvliegende trekvogels isniet
bekend. Aangenomen wordtdatandere factorenmeer bepalend zijn
voor het tracévan trekroutes.
Geziende onzekerheid watbetreft het effectvan lichtop flora
en fauna ishetverantwoord uit tegaanvande stelling dat
"niet natuurlijk" lichteenvreemd element isen datdaardoor
afwezigheid vandit lichtalsmeestveilig mag worden beschouwd.
Hetverdientderhalve aanbeveling de invloed van lichtop
het natuurgebied zogering mogelijk tedoen zijn. Ditkan o.a.
bereiktwordendoor metdeze invloed rekening tehouden bij
de stedebouwkundige opzetvan eventuele nieuwe woongebieden.
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Gedachtkan worden aan een zogering mogelijke grenslengte
tussen stedelijk gebied ennatuurgebied enaan het weglaten
vanverlichtewegen langsdegrensmet hetnatuurgebied. Ook
is eenafschermende beplanting denkbaar.
In ieder gevalmoethet loodrecht opdegrens stedelijk-/
natuurgebied tracerenvanwegen op een zodanige wijze datkoplampenvanmotorvoertuigen over of inhetnatuurgebied kunnen
schijnen,voorkomen worden.Het isnamelijk zeer goedvoor te
stellendathetonrustige karakter daarvan invloed kan hebben
opde fauna.
Over hetverschijnsel lichtendekwantitatieve enook nog
wel kwalitatieve consequenties hiervan isderhalve nog weinig
bekend.
Wel lijktuitbovenstaande o.a. tekunnen worden geconcludeerd
dat naarmate de afstand groter ende afscherming dichter isde
invloeden geringer worden.Voor deverschillende verstedelijkingsalternatieven zoudit betekenen datt.a.v.dit effectde alternatievenmet een stedelijke ontwikkeling zoveelmogelijk in het
noorden endanmogelijk meteen zekere afscherming enige
voorkeur hebbenboven alternatieven waarbij de stedelijkebebouwingverder naar het zuidenplaatsvindt.

Een relatieve beoordeling t.a.v.dit effectvoor de verschillende
alternatieven isweergegeven in tabel 9.

Tabel 9
Verschillen ineffecten t.a.v. lichtuitstraling tussendealternatieven (relatief).

Alternatief

Invloed licht

1
2

gering

3

veel

4

matig

5

veel

6

veel

7

matig
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Zoutemodellen
Hetlijktnietwaarschijnlijkdaterverschillenzijninde
wijzewaaropendematewaarineenzoutMarkiezaatbeïnvloed
wordtdoorlichtuitstralingvanuitde (nieuwe)stad,maarmogelijk
kandegrotereopenheidbijeenzoutmodeltoteenwatgrotere
gevoeligheidleiden.

6.3.4.

Geluid
Demens,metnamederecreantenzekerdenatuurliefhebber,ervaart
geluid,directofindirectveroorzaaktdoormenselijkeactiviteiten,inhetalgemeenalsstorend,afhankelijkvanhetsoort
geluidenhetniveaudaarvan.Merkwaardiggenoegzijnersterke
aanwijzingendatditogenschijnlijkvoordiereninveelgeringere
matehetgevalis.Vooralalshetgeluidvanmeerkonstante
ofvoorspelbareaardis,kunnenalsschuwengevoeligbekendstaande
dierennietteminindenabijheidvanlawaaibronnenwordenwaargenomen.Bekendevoorbeeldenzijnvogelsen (grotere)zoogdieren
opvliegveldeneninwegbermenentussendespoorrailsnestelende
vogels.Eenverklaringhiervooriswellichthetontbrekenvanandere
vormenvanstoringzoalsaanwezigheidvandemensenhetineen
aantalgevallengemakkelijkverkrijgbaar zijnvanvoedsel.Toch
zijnerookonderzoekingendielijkenaantetonendatbijvoorbeeldweidevogelssnelwegenenbebouwingmijden.Inhoeverredit
hetgevolgisvangeluisoverlast,isnietbekend.Welisaangetoond
datineenstrooktot3kmbreedtelangseensnelwegminderweidevogelsbroedendanteverwachtenzouzijn.
Minofmeerhinderlijkegeluidsoverlastkanbehalveuitstedelijke
gebiedenookafkomstigzijnuitdaarbuitengelegenterreinenwaar
regelmatigveelmensenopeenbeperkteoppervlakteaanwezig
zijn.Gedachtkanwordenaansportterreinen,zwembadenenmanifestatieterreinen.Meestalbetrefthetgeluidsoverlastdoor
menselijkgejoel,muzieke.d.Dikwijlswordthierbijeenverbazendhoog{geluidsniveaubereikt.Daardergelijkevormenvangeluid
veelaleennietkonstantenonvoorspelbaarkarakterhebbenen
dikwijlsveroorzaaktwordendoormenselijkestemmenzouhet
goed.mogelijkkunnenzijn,datdierenhieropveelduidelijker
reagerendanopanderegeluidsvormendooreenzogrootmogelijkeafstandaantehoudentussengeluidsbronendier.Onderzoekindeze
isnietverricht,dochpraktijkervaringenwijzenwelindierichting.

-79
Evenalsbijhetlichtgeldtookbijhetgeluiddatgestreefdmoet
wordennaareenzogeringmogelijkeuitstralingophetnatuurgebied.
Behalvehetweglatenvanstoringsbronnenkanookgezochtwordennaar
mogelijkhedenomeventueelterealiserenstoringsbronnenzoalswegen,
woongebiedenenrecreatieterreinen zoaanteleggenofafte
schermendatzominmogelijkgeluidtothetnatuurgebieddoordringt.
Verminderingvangeluidsoverlastkano.a.wordenbereiktdoor
geenwegenaanteleggenopdegrensstad-natuurgebied,geluidswallenoptewerpenopplaatsenwaarwegenweldebegrenzing
vormenenrecreatieterreinenzovermogelijkvanhetnatuurgebied
teprojekteren.
Hetismoeilijkopgrondvanweinigbekendekwantitatieveeffecten
vangeluideendifferentiatietemakenvoordeverschillende
verstedelijkingsalternatieven,dieeenextraeffectt.a.v.
geluidmetzichmeekunnenbrengen.
Bovendienkunnendoormaatregelenlangsdestadsranddeeffecten
sterkwordenverminderd.
Ingevalvanconcentratievanhetaanbodvanrecreantenaaneen
randmeerkunnendeeffectennaarhetzuidenwordenverminderd.

Intabel10isgepoogddeverschillendealternatieveneenrelatieve
beoordelingtegevent.a.v.heteffectgeluid.

Tabel10
Verschillenineffectent.a.v.geluidtussendeverschillende
alternatieven.

Alt.

Invloed geluid

1

-

2

gering

3

matig

4

matig/veel

5

matig/veel

6

matig

7

matig/veel
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-Zoutemodellen
Evenalsvoorlichtlijkthetookvoorgeluidweinigwaarschijnlijk
datermerkbareverschillenzijntussendezoeteenzoute
modellen.

6.3.5.

Beweging
Hetisbekenddatbewegendevoorwerpenenmenseneenduidelijk
effectkunnenhebbenopdefauna.Ookhiergeldtevenalsbij
geluiddatereenbepaaldegewenningzaloptreden,waardoorer
zelfsschuwedierenindedichtenabijheidvan (snel)wegenworden
aangetroffen.
Gewenningtreedtechteralleenopalsdebeweging.eenkonstant
enregelmatigkarakterheeft.Langsrijdendeauto'swordenniet
alsstorendervaren,dochzodraeenautolangzamerrijdtenstopt,
bijvoorbeeldopdevluchtstrook,danvluchtendeindebuurtaanwezigedierenwegofnemenopzijnminsteenwaakzamehouding
aan.
Hetlangzamergaanrijdenenstoppenwordtervarenalseenafwijkingvanhetnormalepatroon.Omdieredenkunnenzelfsals
rustigtekwalificerenwandel-enfietspadeneenstörenderinvloedhebbenopdeindenabijheidvertoevendedierendan (snel)
wegen.Alsbijzonderstorendwordenbewegendemensenenhuisdieren
ervaren.
Incidentelebezoekenvankinderenenhondenaanvogelbroedterreinen
kunnenwarecatastrofesveroorzakenzonderdateenrechtstreekse
bemoeiingmetnestenplaatsvindt.Voorveeldierenishet
incidentelebezoekvanmensenhuisdieraanhetoverigensuitermategeschiktebroed-ofverblijfsterreinreedsvoldoendeom
daarinhetgeheelniettekomen,laatstaantebroeden.Omdie
redenkant.a.v.bepaaldenatuuraspecteneenkwaliteitsverlies,
datkanontstaandoorbijvoorbeeld hettoelatenvanenigevormen
van"rustige"recreatiealeenzodanigeffectsorterendat
hettoelatenvanmeerintensievenauwelijks-verergerendwerkt.
Teneindedeeffectenvanbewegingenalsbedoeldindezeparagraafzogeringmogelijktelatenzijnkanaangeslotenworden
bijhetgeenisgezegdbijdebehandelingvangeluidsinvloeden.
Daaraankanwordentoegevoegddathetafstemmenvandebeplanting
indeovergangszone stad-natuurgebiedvisuelestoringinde
vormvanbewegingaanzienlijkkanhelpenreduceren.

il-

Ook hier lijktweer dateengrotere afstand alsmede eengoede
afscherming eengeringere invloed kan bewerkstelligen.
Ondanksdemoeilijkheid om tekwantificeren isin tabel 11ook
voor hetbewegingseffectgepoogd eenrelatief verschil tussen de
verschillende alternatieven aan tegeven.

Tabel 11
Verschillen inbewegingseffecten tussen de alternatieven.

Alt.

Invloedbeweging

1

geen

2

gering

3

gering/matig

4

gering/matig

5

gering/matig

6

gering/matig

7

gering/matig

- Zoutemodellen
Het lijktnietwaarschijnlijk dat er groteverschillen zijn in
de wijze waarop endematewaarin een zoutMarkiezaat beïnvloed
wordtdoor beweging vanuitde (nieuwe) stad,maarmogelijk kan
de grotere openheid bij een zoutmodel tot eenwat grotere
gevoeligheid leiden. Dit zalevenwel de beoordelingen intabel
11naarverwachting nietveranderen.

6.3.6.

Huisdieren
Een specialeparagraaf dient gewijd teworden aan de effecten van
huisdieren opnatuurgebieden. Het iseen bekend feit,datom
de eenof andere reden doorbewonersvan nieuwbouwwijken relatief
ergveelkatten en (watminder) honden worden gehouden.Het is
ook bekend datdeze dieren grote schade kunnen aanrichten in
natuurgebieden. Beide zijnnamelijk nog steeds roofdieren en
als zodanig gedragen ze zichook.
Zelfsdemeest tamme en lievepoes gedraagt zich 'savonds en
'snachtsvaak alsde predator die hijvan nature isengaat zich
volovergave wijden aande jacht.Demeeste mensen kunnenhet niet
over hunhartverkrijgen depoes 'snachtsbinnen tehouden en geven
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hetdier devrijheid. Anderen vinden het altijd beter dat de
kat zoveelmogelijk eldersverblijft.Hetresultaat is in
ieder geval datdemeeste katten 'savonds en 'snachtsop
strooptocht gaan om tam,halftam ofverwilderd hetzelfde
gedrag tevertonen. Het,overigens zeer summiere, onderzoek
wat indeze isverricht,heeft alaangetoond datkatten zich
somsmeerderekilometers van hun huisverwijderen om bijhun
jachtgebied tekomen.De schadedie zijaanrichten wordt in
belangrijke mate bepaald door hetaantal katten. Het doden
van kleine zoogdieren envogels door andere dan ervan nature
thuishorende roofdieren isals schadelijk tebeschouwen.
Hun frequente aanwezigheid alleen al zal echter voor veel
diersoorten een reden zijn zichnietof inveel geringere
aantallen ineen bepaald gebied op tehouden of tevestigen.
Over honden kanworden opgemerkt,datdeze dieren inhet algemeen
veel meer door hun bazen worden vastgehouden. Slechts een gering
percentage ontsnapt zoaf entoe of wordt bewust losgelaten.
Honden kunnen dan netalskatten grote afstanden afleggen.
Doordat zij zichalsregel veel.sneller verplaatsen kunnen zij
inkorte tijd een zeer grote oppervlakte bezoeken.Vooral grondbroeders endemeeste zoogdieren hebben daarvan in voorkomende
gevallen ernstig te lijden.Hoewel hetdirecte jachtresultaat
van honden veelal gering is,ishun aanwezigheid en gedrag
zodanig storend datvele dieren wegtrekken of zichniet inhet
gebied vestigen. Dit geldtnatuurlijk alleen alsdit soort
storing regelmatiger voorkomt. Derechtgeaarde hondenbezitter zal
zijnhond(en)meestal nietongekontroleerd devrijheid geven.
Welwordt hetdiermeegenomen naar het bosof natuurgebied en
mag dan van de lijn om zich even uit te leven.Dit betekent dat
de hond uitgelaten door bosjes envelden aan weerszijden van het
pad jakkert enoveral dieren opjaagt. Bijhet aanleggen vanwandelen fietspaden inbos ennatuur nabijde stedelijke bebouwing
zalmenmetditverschijnsel rekening moeten houden.
Ook bijhetniet aanleggen van wandel-en fietspaden zullen er
altijd honden enkatten vanuitde stad hetomringende landelijke
gebied intrekken. Hetnietbouwen nabijnatuurgebieden isook hier
weer de bestemethode om bedoelde uitstralingseffecten tevoorkomen.
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Met behulpvan watergangen vanvoldoende breedte evenwijdig aan
de grens stad -natuurgebied kan eenbelangrijke barrièregevormd wordenvoor katten.Honden laten zichhierdoor echter
minder goed leiden.
Ook hier geldt dat een zorgvuldige inrichting van de overgang
van stad naar natuurgebied veelvande negatieve effecten
kan wegnemen.
'Voordit effect lijktdirect contact tussen stad ennatuurgebied minder gunstig,waarbij een zekere breedte water ertussen
het effect sterkkandoen-afnemen.

In tabel 12ishethuisdiereneffectvoor deverschillende alternatieven gedifferentieerd.

Tabel 12
Verschillen tussende alternatieven v.w.b.effecten door huisdieren.

Alt.

Invloed huisdieren

1

geen

2

gering

3

veel

4

gering

5

veel

6

veel

7

matig

Zoute_modellen
Doordegrotere openheid van het gebied bij een zoutmodel zal
heteffectvan huisdieren,m.n.honden, iets groter zijn.
Wat betreftdeverschillen tussen de alternatieven heeftdit tot
gevolg datde effectbeoordeling één categorie verhoogd wordt,
dus b.v. geenwordtgering,matig wordt veel.

6.3.7.

Luchtvervuiling
Het isniet teverwachten,mede gezien de heersende windrichting,
dat zichaanzienlijke luchtvervuilingsproblemen voordoen ten
gevolge vanwoningbouw volgens eenvan de gedachte modellen.
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Natuurlijk ishetwel zodat elkebronvan luchtvervuiling
t.g.v.huisverwarming enverkeer de totale luchtvervuiling
weerdoet toenemen.
Omtrentde invloedenvan luchtvervuiling veroorzaakt door woningbouw enbijbehorende zaken op natuurgebieden isnogvrij weinig
bekend.Watmenwelweet isdatkorstmossen (lichenen) zeer
gevoelig zijnvoor geringe toename vano.a.,C O . 2 - en S.O.2gehaltes inde lucht.
Men onderscheidt o.a. inNederland zogenaamde epifyten-woestijnen
d.w.z. gebiedenwaar t.g.v. luchtvervuiling geen epifytische
korstmossen meer kunnen leven ofwaar de.epifytischekorstmosvegetaties sterkverarmd zijn.

_••

Volgensonderzoek vanJ.J. Barkman enToke deWit (lit.35,36)
zou hetMarkiezaat netopde grens liggen van een dergelijke
woestijn. Het isnietuitgesloten dat het leefklimaat voor
epifyten inhetMarkiezaat nogverder achteruitgaat door nog
wat extrawoningbouw en industrie, (allijktde invloed vanuithet
(groeiende) industriegebied bijAntwerpen belangrijker).
Het isnauwelijksmogelijk eenverschik t.a.v.diteffect tussen
deverschillende alternatieven aan tegeven.

Zoute modellen
Ook bijde zoutemodellen kunnen geen verschillen worden aangegeven,
noch tussendeverstedelijkingsalternatieven onderling,noch
t.o.v. de zoetemodellen.

6.3.8.

Recreatie
Het aantal teverwachten recreanten is,inafhankelijkheid van de
verschillende alternatieven: (lit.1)
Alternatief 1 (geenwoningbouw)
Alternatief 2en 3 (4000woningen)
Alternatief 4,5, 6en 7 (8000woningen)

3000 recreanten
4250 recreanten
5500 recreanten

Bijbovenstaande cijfers moetuitdrukkelijk wordenvermeld dat
juist inhetgevalvan nieuwbouwdemate van recreatie erg afhankelijk isvanëe stedebouwkundige opzet van de woongebieden
envande raakvlakken van deze gebieden metde recreatief aantrekkelijke gebieden.

Ermoetrekening gehouden wordenmethet feitdat,wanneer de
stadsrand grenst aan eenvrij toegankelijk wat breder water
ofmeer,de kansgroot isdatde stadsbewoners pleziervaartuigen aanschaffen.Wanneer geenvoorzieningen getroffen worden
zullendezemethunvaartuigen vanuit eenbetrekkelijk breed
front inhetgebied binnendringen.Omdat evenwel geen echte
watersportontwikkeling inhet gebied wordt gedacht,zal een
dergelijke ontwikkeling langsde stadsrand vermeden dienen te
worden.Aangezien demeeste oevers inhetMarkiezaat niet
geschikt zijn voor oeverrecreatie (teflauwaflopend) zullen
de genoemde aantallen recreanten zichinhoofdzaak richten op
de oevers inhetnoordelijk enwestelijk deel van.hetMarkiezaat langsde kade.Op een gemiddelde zomerse zondag wordt
verwachtdatrond tweeuur 'smiddags 25%vande oeverrecreanten
zich inen/of ophet water bevindt,verdeeld inongeveer 15%
zwemmers en 10%metbootjes.Deze laatste groep zal zichover
kleinere of grotere afstandenverder wegkunnen begeven,maar
zal zichoverwegend toch inde buurtvande oever ophouden.
Daarnaast zal hetMarkiezaatmeer inprincipe belangrijk kunnen
wordenvoor de sportvisserij. I.v.m.de aard van de oevers zal deze
vooral vanaf deMarkiezaatskade envanuit bootjes plaatsvinden.
Wanneer er eenmeer intensief gebruik gemaakt gaatworden van de
ondiepe zuid- enoostoever kaner (m.n.bijde zoete modellen)
ernstige schade optreden aande oevervegetatie. Verder is er
bij een tegrote sportvisserijdruk kans op overbevissing.
Afhankelijk vandeontwikkeling (vegetatie) en ontsluiting van
het zuidelijk landgebied zaldit gebied voor de extensieve
landrecreatie een functie kunnen vervullen. Deze extensieve
recreatie dientdan overigens afgestemd teworden op de gevoeligheid vande ecosystemen, zoalsdie inhoofdstuk 5isbeschreven.
Normenvoor de bezetting van een dergelijk landschap zijn moeilijk
tegeven.Gedacht kan worden aan eenbezetting van 0,5 à1
persoonper ha land. Deze bezetting isechter gebaseerd op een
visuele en "rustige"beleving ennietop een ecologische
draagkracht.
Aangezien over het fenomeen extensieve recreatie nog weinig
bekend iskan nietworden voorzien inhoeverre eenwisselwerking bestaat tussen de hierboven genoemde aantallenrecreanten en hetbezoek aandit gebied.
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Evenmin kan wordenvoorspeld watde aantrekkingskracht van
het natuurgebied is,c.q. inhoeverre hetgebied 'nieuwe'recreanten zalaantrekken dieniet indevoornoemde getallen
van 3000, 4250 en 5500 zijn inbegrepen.

Deeffecten dierecreatie ophet land zalhebben zijn moeilijk
aan tegeven.Via geluid,beweging,vertrapping en dergelijke
kandeontwikkeling van flora en fauna gestoord worden.
Indien zoublijken dat inhetgebied ongewenste aantallenrecreanten komen,kunnenmaatregelen worden genomen.Beter is
het echter omdit tevoorkomen,omdat het.als regel beter uitvoerbaar isom later recreanten toe te laten,dan.zelater ergens
weer uitweg tehouden.
Devanaf hetwaterhet gebied beïnvloedende recreanten kunnen
door beweging, geluid, overbevissing,mechanische beschadiging
vandeoevervegetatie, enz.dewater-en oeverecosystemen
beïnvloeden. Vande hiervoor aangenomen aantallen isniet bekend
of deze voor de gevoeligheid van de ecosystemen nog toelaatbaar
zijn.

Inde alternatieven met eenrandmeer kan gesteld wordendat een
dergelijk gebied,mede door haar ligging een grootdeel van de
teverwachten recreanten zalaantrekken. Hierdoor zalde druk
op hetgebied inhet zuiden geringer kunnen worden.

Verder zijnvoor ieder vande alternatieven velerlei maatregelen
tenemenom eventuele nadelige effecten van recreanten tebeperken of inbanen te leiden.Men zouhierbijvoor de verschillende
vormen vanrecreatie aandevolgende beheersmaatregelen kunnen
denken:
A.

Landrecreatie
alleen geschikt voor extensieve natuurrecreatie
- aanlegvan aangegeven paden metverschillende lengte
- aanleg van schuilhutten voor vogelobservatie
- aanleg fietspad(en)
- geen gemotoriseerd verkeer (dusook geen cross-aktiviteiten)
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goede afscheiding van de woonwijken bijvoorkeurra.b.v.
watergangen i.v.m.kinderen en huisdieren
uiteindelijk zoveelmogelijk openstellen vanhethele
gebied,uitgezonderdbepaalde kwetsbare-enrustgebieden; deze
openstelling zalpas inde loopvande jarenkunnen worden
geëffectueerd,alsdeontwikkelingslijnen van de diverse
gebieden duidelijker zijn geworden,enook de draagkracht
beter istebepalen.

Oeverrecreatie
weinig mogelijkhedeni.v.m.zeer flauwe hellingen
werenvan zeil- enmotorboten
v/erenvan sportvissers; eventueel speciale vissteigers aanleggen
Verder wellicht weinigmaatregelen nodig.

Waterrecreatie
- werenvan gemotoriseerde boten
- geen trailerhellingen/jachthaven e.d. aanleggen.

Afgaande opde teverwachten aantallen recreanten ende te
verwachten effectenkanvoor deverschillende alternatieven de
volgende differentiatie aangebrachtworden (zietabel13).

Tabel 13
Relatieve verschillen tussen de alternatieven t.a.v.derecreatie.

Alt.

Invloed recreanten uitverstedelijking

1

6.3.9.

2

gering

3

matig

4

matig

5

veel

6

matig/veel

7

matig/veel

Visuele landschap
Hoe een eventueel terealiseren woongebied vanuit het omringende
landschap zal worden ervaren hangt van een aantal factoren af en
zaloverigens voor eenieder verschillen. Het isbekend dat
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oude stadjes endorpen inhet algemeen zowel opkorte als op
lange afstand alspositief worden ervaren endat nieuwbouwwijken vaak aanzienlijk minder hoog of zelfs laag worden
gewaardeerd. Deoorzakenvan een lagere waardering moeten
stellig gezochtworden indewijze van stedebouwkundige opzet,
architektuur, aankleding, afstemming ophet omringende landschap e.d.; kortom alle factoren die deuiterlijke verschijningsvorm bepalen.
Op watgrotere afstanden spelenbijde waardering van stedelijke
gebiedenalleen nogdie factoren eenrol diededimensies van
het stedelijk gebied ende aktiviteitend,iedaar plaatsvinden
(industrie,wonen e.d.) bepalen. Met name devormyande skyline wordtdan belangrijk,vooral inZeeland enhet kustgebied
vanWest-Brabantwaar het landschap wordtgekenmerktdoor een
grote openheid.

Behalve metdewaardering vandeverschijningsvormvan stedelijke
gebieden zalook rekening gehouden moeten worden methet feit,
datveelmensen,die eenverblijf ineenmin ofmeer natuurlijke
omgeving bewust ervaren,de aanwezigheid van onnatuurlijke
elementen (o.a.woongebieden) als storend beschouwen. Inwelke
mate dit hetgeval zal zijn,hangto.a. af van hetkarakter van
het gehele overzienbare gebied. Zo ishetonjuist teveronderstellendat bijeenverblijf opde Oosterschelde de steden en
dorpen ophetvaste land als storend worden gezien. Voor velen
zal zelfsvan het tegenovergestelde sprake zijn.
Uithetvoorgaande kan gekonkludeerd worden,datde noodzaak
van hetonttrekken van stedelijke gebieden aan het gezicht, bijvoorbeeld door middelvan schaamgroen, afhangtvan een groot aantal
factoren,waarbijdekeus opwelke wijze hetplangebied zal
worden ingericht ofwel hoe eenplangebied inde toekomst ruimtelijk
zal zijnopgebouwd, bepalend is.Een deel vandit plangebied,
namelijk het overgangsgebied tussen stad en natuur, zal zodanig
moeten worden ingericht,dat alle negatieve invloeden op het
natuurgebied, zoalsdie inhoofdstuk 6worden beschreven, zoveel
mogelijk kunnen worden geëlimineerd.
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Uiteraard zaldit gevolgen hebben voor de landschappelijke opbouwvan hetplangebied, zoals ineen aantal gevallen in hoofdstuk 6globaal wordt aangegeven. In ieder geval zal erbijde
inrichting van hetovergangsgebied gestreefd moetenworden naar
eenverantwoorde synthese tussen (visueel-) landschappelijke
belangen enbelangen gemoeid met het inperken vande negatieve
invloeden op het natuurgebied.
Er zijn t.a.v.ditpunt geenverschillen teverwachten tussen
een zouten een zoetmeer.
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NABESCHOUWING

Deze nota iseenvandebouwstenen voor de interim-beleidsanalysenota diemomenteel door de "WerkgroepVerdronken Land
van lietMarkiezaat" wordt voorbereid ten aanzien van deinrichting van hetMarkiezaat.Hiervoor wordt een 7-talinrichtingsalternatieven voor watbetreft hun consequenties
op talvan aspecten bestudeerd. Indeze nota wordt het
aspectmilieu en landschap behandeld.

Naast eenbeschrijving vande huidige situatie worden de
ontwikkelingen die zich inhetmilieu en het landschap zullen
voordoen in inrichtingsalternatief 1geprognotiseerd. Inrichtingsalternatief 1ishetalternatief waarbijde ontwikkeling van de
natuurfuncties inhetgehele gebied primair zijn zonder enige
vorm van stedelijke uitbreiding van Bergen op Zoom inhet gebied.
Doorde "Werkgroep" isvoor ditalternatief 1gekozenvoor een
zoetmeer.

Uitde beschrijving vande huidige situatie blijkt dathetgebied behoort tot hetgetijdegebied van deOosterschelde en
als zodanig door de aanwezigheid van schorren en slikken en
door de functie voor o.a. vogels,vissen,vegetatie van grote
betekenis is.Bovendien,endit iseen inNederland unieke
situatie grenst hier hetholocene getijdegebied direct aan de
pleistocene zandgrond. Hierdoor komen indit gebied velerlei
natuurlijke gradiënten voor,waaronder de invloed van zoete
kwel uitde Brabantse gronden een van de belangrijkste
fenomenen is.

Uitdeprognosevoor eenafgesloten Markiezaat blijkt,dat het
gebied velerlei potenties in zichdraagtom zich tot een waardevol
natuurgebied teontwikkelen,waarin nogvelevormenvan extensieve
recreatie eenplaats kunnenvinden.
Bijhetbepalen vandeze prognose isuitgegaan van een zoeten
een zoutmeer,met beide zowel een vast alseenvariabel peil.
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Zoet_meer
Bij een zoetmeer zullen zichdiverse verschillende vegetatiezoneskunnen ontwikkelen: droog bos,moerasbos enoevervegetaties,metdedaarbijbehorende fauna.
Deontwikkeling van deoever-enwaterecosystemen is sterk afhankelijk vande teverwachten waterkwaliteit enwaterhuishouding. Prognoses zijn gemaaktvoor tweewaterhuishoudkundige
modellen, n.1. eenregenmodel en eenvast-peilmodel.Ineen
regenmodel wordtgeenwater uithet Zoommeer ingelaten en
fluctueert hetpeil metde seizoenen. Inhetvast-peil model
moet, omhetpeil op één niveau tehouden",water uit het
Zoommeer worden ingelaten.
Ten aanzien van de teverwachten fosfaat-en chlorofylwaarden zijn
beidemodellen weinig verschillend, doch m.n.t.a.v.de
chloriditeit zijn inhetMarkiezaat inhetvast-peil model
hogere waarden (bovende 600mg Cl /l)teverwachten door
de afhankelijkheid van het Zoommeer-water.
Een regenmodel biedt iets gunstiger voorwaarden voor een rijkere
levensgemeenschap door deonafhankelijkheid van hetZoommeer.

Zoutmeer
Ook bijeen zoutmeer zullen zichvelerlei vegetatiezones ontwikkelen,waarbijde zonesbovenmeerinvloed gelijk zullen zijn
aandie bijeen zoetmeer.
Indeoeverzone zal zicheenovergangssituatie ontwikkelen,
die kenmerkend isvoor deovergang van zoetnaar zout.Deze
overgangszone zalbijhetvast-peil model smaller zijndan
bijhetmodel met zomer-enwinterpeil. Inhetwater zal
zicheen levensgemeenschap ontwikkelen welke overeenkomst
vertoontmetdie inde ondiepe gebieden van de Grevelingen,
n.1. een zeegraslevensgemeenschap.
Het zoutgehalte van hetmeer zalvoldoende hoog gehouden moeten
worden middels een sifon onder de Schelde-Rijnverbinding naar
de Kom vande Oosterschelde. Deze sifon zal er tevensvoor
kunnen zorgen dat ervoldoende uitwisseling van organismen
tussen Oosterschelde enMarkiezaatmeer zal zijn.De waterkwaliteit
van het zoute meer zal naar verwachting goed zijn.

92

Deontwikkeling van hetMarkiezaat toteen natuurgebied, dat
zouaansluiten aande open ruimte van het centrale Deltagebied
past zeker inhetnationaal ruimtelijk beleid. Ook doordat het
momenteel deel uitmaaktvan en inde toekomst aansluit bijhet
Oosterscheldegebied -waarvoor behoud vande natuurwetenschappelijke waarden wordtvoorgestaan -zoude ontwikkeling
tot eennatuurgebied goed passen inhetplanologische beleid
vande overheid.

Naastdebeschrijving van de consequenties voor de ontwikkeling
van milieu en landschap in inrichtingsalternatief 1,is tevens
nagegaan welke invloed verstedelijking kan hebbenopde natuurlijke ontwikkeling vanhet gebied.Verstedelijking isondergebracht ineen6-tal inrichtingsalternatieven, die verschillen
voor watbetreft het aantal woningen (4000of 8000) alsmede
voor watbetreft de lokatie vande woningbouw.
Voor watbetreftdewaterkwaliteit vanhet zoete Markiezaatmeer kanworden gesteld,dat indien de zijdelingse lozingen
worden afgeleid,deze weinig verschilt vandievan alternatief
1.Ookde waterkwaliteit van een zoutMarkiezaatmeer zal in
principe goed zijn.
Ineenaantalverstedelijkingsalternatieven isde vorming
van eenrandmeer opgenomen.Dit staatvia duikers in verbinding
met hetZoommeer.Lozingen zijngedacht op dit randmeer tebrengen.
Door degeïsoleerde ligging t.o.v.het Zoommeer zal dewaterkwaliteit vanditrandmeer slechter worden dandie van het
Markiezaatmeer,maar beter dan dievan het aangrenzende Zoommeer.
Het ruimtebeslag isvoor deverschillende alternatieven zeer
verschillend. Dealternatieven meteen randmeer nemen ca.
20% van hetgebied inbeslag. Door alternatief 2wordt daarentegen
slechts 3%van hetgebied inbeslag genomen.
De invloed vanverstedelijking opmet name devegetatie ende
fauna isbehandeld aande hand van een reeks te verwachten
"uitstralingseffecten", teweten,licht,geluid, beweging,
huisdieren, luchtvervuiling enrecreatie. Over de invloeden
hiervan isweinig kwalitatief bekend. Wel lijkt algemeen dat
de invloed -geringerwordt naarmate de afstand tussen woongebied
ennatuurgebied groter is.Bovendien kunnen verschillende
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maatregelen langsde overgang vandeze twee gebieden worden
genomen om.de invloed tebeperken.Er lijken watbetreft de
aard en intensiteitvan de effecten geen ofweinig verschillen
tebestaan tussen een zoutof een zoetmeer.De opdeMolenplaatgesitueerde alternatieven lijkendoor hun ligging aan
hetwater,dat alsbuffer kan fungeren naar het natuurgebied
een geringere invloed tehebbendande alternatieven die
direct (land-land) aanhetnatuurgebied grenzen. Bovendien
worden doordeze laatstedebelangrijke kwelzones hetmeest
beïnvloed.
Voor wat betreftderecreatie dient sturend tewordenopgetreden,afhankelijk van dedraagkracht vanhet ecosysteem.
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Bijlage 10.Prognose vogels in een zoetMarkiezaatmeer

Verklaring:
A -gebieden boven winterpeil,natuurlijke vegetatie
A' - gebieden bovenwinterpeil,maai- en beweidingsbeheer
B - gebieden tussen zomer-enwinterpeil,natuurlijke vegetatie
B' - gebieden tussen zomer-enwinterpeil,maai- en beweidingsbeheer
C -oevervegetaties (Riet,Lisdodde,Bies) endrijvende vegetatie
D -open water

Per soort ishet terreingebruik zeer globaal aangegeven alsvolgt:
b - broedvogel
w - wintergast
d - doortrekker
j - jaarvogel
f - uitsluitend ingebruik als fourageergebied,broedtelders.
s -uitsluitend ingebruik als slaap-of rustgebied, fourageertelders.
()-de funktiewordtwel uitgeoefend inhet regenmodel,doch niet in
hetvast-peilmodel.

Soort

A

A'

(B)

(B'

Fuut
Dodaars
Geoorde Fuut
Aalscholver
3lauwe Reiger
Purperreiger
Kwok
Woudaapje
Roerdonp
Lepelaar
Wilde Eend
Wintertaling
Zornertaling
Krakeend
Smient
PijIstaart
Slobeend
Krocneend
Kuifeend
Tafeleend
Brilduiker
Grote Zaagbek
Midd. Zaagbek
Nonnetje
Bergeend
Grauwe Gans
Kolgans
Rietgans
Knobbelzwaan
Wilde Zwaan
Kleine Zwaan
Buizerd
S p er.'.'er
Bruine Kiekendief
Biauwe Kiekendief
Boomvalk
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterral
Porceleinhoen
Klein Waterhoen
Kleinst Waterhoen
Kwartelkoning
Waterhoen
fv'nrkoet
Scholekster
Kievit
Goudplevier
Watersnip
Bokje
Houtsnip

b?
d+w
d+w
b+d
b
j
-

j
j
b
j
w
j
w
w
d+w
d+w
d+w
d
j
3
j
j
j
j
j+w
w

b?

f
f?
j+w
j+w
b
j+w
w
j+w
j+w
b
j+w
w
j+w
w
w
d+w
d+w
b+d
d+w
d+f
j
j
j
j
j
b?
j+w
j+w
j
j
w

b i j l a g e 10.1

b+d+w

j+d+w

w
-

b?+w

b?
b?
b
b?
b
b
d+w
b
d+w
b+d
b
j
j
j
j
b?+w

b
b
(b?)

f+w
f+d+w

b?
b?
b
j
b? •
j+w
j+w
b+d
j+w
w
j+w
j+w
b?
j+w
j+w
f+w
j+w
s
s
j+w
w
w
b+d
d+w
f
j
j
b?
b?
j+w
j+w
j+d+w d+w
d+w
-

f+w
w
w
f+w
f+d
w?-'
d+w
d+w
w
w
w
w
s
s
s
s
s
w
-

Soort

A

Wulp
Regenwulp
Grutto
Wit g a t j e
Bosruiter
Oeverlcper
Tureluur
Zwarte Ruiter
Groenpcortruiter
Kleine Strandloper
Temmir.ck S t r a n d loper
Bonte S t r a n d l o p e r
Krombekstrandloper
Kemphaan
Kluut
G r o t e .Mantelmeeuw
Storir.meeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Zwarte Stern
Visdief
Holenduif
b+d+w
b+d+w
Houtduif
b
Tortelduif
Turkse Tortel
b
Koekoek
b
Bosuil
b
Ransuil
b
Velduil
Gierzwaluw
Ijsvogel
b
Groene Specht
Grote Bonte Specht b
Kleine Bonte
Specht
b
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Boompieper
Graspieper
Waterpieper
Witte Kwikstaart
Gelc^ Kwikstaart
Klapokster
Gr-•:•:'•.'•-Klauwier
Winterkoni'ng
j
Heggemus
j
Grote Lijster
b
Kramsvogel
w
Zanglijster
j
Koperwiek
w
Merel
j
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A'

(B)

w
w
b

d+w
d
b
d
d
d
b
d
d
d

s
d
d
d
d
d
d
d

-

d
d+w
d

d
d+w
d
d+w

_
w
d+w
d+w
d+w
d
d

b+d+w
b+d+w

w
d+w

w
w
w

b+d+w
b+d+w
b
b
b

b+d+w

d+w
b+d

b
b

b+d+w
b+d+w
b
b
b
b
b
b?
f
b
b
b

3
f
f
b
b
j

-

b
b
w
b?
j
j

_
w
j
j
b
w
j
w
j

b
b?+w
f

j+d+w

d+w
j
d+w
j+w

- d+w

w
• d+w

d+w
d+w
b+d
b+d

w
w

b?+w
f

f
f
b
j
w
b
b
w

d+w
d
d+w
d+w

f
w

f
f
f
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(B')

b
b
b

-

-

-

b
b
j

b
b
j

b
b
b
j

b
-

b
-

b
b
b
b
b

i

b
b
b
b
-

b
b
b
b
b
b
b
b
b?
b
b
-

b
b
b
b
b
b
-

b
b
b
b
b
-b
-

b
b?
j
j
j
j
j
j
j
j
j
d+w
j?
j
d+w
j
j+d+w
b
j
d+w
b?
j
j
j

b
b?
j
j
b?+w
j
j
j
j
j
j
d+w
b
w
j?
j
d+w
w
j
j+d+w
b
j
d+w
b?
j
j
j

j
j
j
w
j
j
j
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3
d+w
b
j
j+d+w
b
j
d+w
j
-

j
j
j
j
j
j
j
d+w
b
w
j
w
w
j+d+w
j
d+w
j
-

Soort

A

Tapuit
Roodborsttapuit
Paapje
Gekraagde Rood staart
Nachtegaal
Blauwborst
Roodborst
Sprinkhaanrietna.nger
Snor
Grote Karekiet
Kleine Karekiet
Rietzanger
Bosrietsanger
Spotvogel
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaantje
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Koolmees
Pimpelrnees
Glanskopmees
Matkopmees
Staartmees
Baardmannetje
Booniklever
Boomkruiper
Geelgors
Rietgors
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Barmsijs
Goudvink
Vink

-

Kr.-:.-p

Huismus
Rir.gmüs
Spreeuw
Wielewaal
Zwarte Kraai
BonteKraai
Roek
Kauw
Ekster
Vlaamse Gaai
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Appendix I

Berekeningsmethode voor fosfaat-en chlorofylprognosewaarden,
opgezetvoor het Zoommeer enhetMarkiezaatmeer

Indeze appendixwordtachtereenvolgens beschreven:
de gevolgde methoden omwater-en fosfaatbalansente
berekenen enhieruitde chlorofylgegevens op te stellen,
de basisgegevens die bijde berekeningen zijn gebruikt
een tweetaloverzichtstabellen dievoorde (verstedelijkings)
alternatieven zijnberekend, waarin resp.niet enwel
rekening isgehouden metde afstroming vandedrooggevallenoevers.

II

Methode
Deberekeningswijzebestaat uitdrie stappen, teweten het
berekenen vandewaterbalans op jaarbasis,hetdaarmeeberekenen vande fosfaatbalans en tenslotte de berekening van de
chlorofylprognose (zieook bijlage 1-1).

2.1. Waterbalans
Op jaarbasis geldtde stationaire toestand

= o', zodat
\dt
/
ingaande enuitgaande debieten gesommeerd gelijk aan elkaar zijn:

*i-l

N,i

*p,i

*z,i

*x+l

v

i

~S,x

*V,i

*OP,x

met:
Q

-inlaatdebietvanuitvoorgaande vak

p .-neerslag op
y vak i
*N,x
^
p .-polderlozingen opvak i
P,1
p .-zijdelingse toevoer opvak i
2,1
Q .-onttrekking van waterdoor scheepvaartsluizen invak i
p .-verdamping vanuitvak i
p

.-ontrekking vandepolders uitvak i
wir/1

p.
x
x
p

-uitlaatvanuitvak i
-inlaatdebietvanuit eenvolgend vak i+1

De invloed vande kwel isverwaarloosbaar verondersteld.

2.2. Fosfaatbalans
Methode IA
Door aan tenemen,dathetmeer per vak ideaal gemengd is en
-1
datdebezinking inde vakken beschreven wordtdoor 10V/z(jr ) ,
-l
resp. 5V/Z(jr )inde ondiepe vakken (waarinV=Volume in
3
m en Z=gemiddelde diepte in m ) ,kandoor toekenning van
gehalten aan de debieten in (1)het fosfaatgehalte per vak
berekend worden. De bezinkingsfactor 10V/Z(jr )isdoor
Vollenweider (lit.1-1)statistisch gevonden.

Inde stationaire toestand (dC./clt= 0)geldtvoor vak i:

Ill

<2>

Qi-i c i-i - ( 2 S ,i +W + Q i + 2 i ) C i
-

(M

+ Q

i+1 ° W

. + M . + M . + M
P,l
Z,l
N,l

.)
R,l

Waarin:

C ,C. ,C. , -de fosfaatgehalten invak i,i-1eni+1
l

i-l

l+l

3.
M .

~de bezinkingsfactor invak i
-demassa fosfaat toegevoerd door depolders,
lozend opvak i

M .

-demassa
demassa
fosfaat
fosfaat
toegevoerd door dezijde-

Z/1

lingse toevoeren opvak i
demassa
fosfctoegevoerd door deneer-demassa
fosfaat

M .

y

N,i

slagopvak i
dedoor
i
-dedoor
recreanten
toegevoerde fosfaatlast

M .
R,i

^ .

opvak i.

Voor vak 1wordtde term Q. „C. . gezien als een term in
i-li-l^
hetrechterlid, n.1. alsde toegevoerde massa uithet Haringvliet/Hollandsch Diep.Voor vak nvervalt de term Q. „C.,
^
*-i+lï+l
aangezien er geenvak n+1bestaat.
IndeMarkiezaatsberekeningenwordenmaximaal 4vakkenmet elkaar
verbonden: hetVolkerakgedeelte,hetresterende zuidelijke
Zoommeer,het z.g. Randmeer enhetMarkiezaatmeer.
In tabel IV enV worden deopdeze wijze berekende fosfaatgehalten aangeduid metde letter U.

Ook langs een andere -eveneensdoor Vollenweider (lit.1-1)
gevolgdemethode kan het fosfaatgehalte geprognotiseerd worden,
n.1. metbehulp vande hydraulische belasting,de fosfaatbelasting ende verblijftijd:

P =
m

1
7
1+/T

L
(-^)
'q
w
s

Met:
P -P gehalte inhetmeer (gP/m )
m
T -verblijftijd (jr)
w

2
L - fosfaatbelasting (gP/m jr)
P

3 2
q -hydraulische belasting (m/m jr)

3

IV

Dezemethode kan zonder kunstgrepen worden gevolgd invak I.
Voor vakken i>Iisde fosfaatbelasting uitde omringende
vakken i-1en i+1vooraf berekend metmethode IA.
In tabel IVenV worden demetdeze methode IIA berekende
fosfaatprognoses aangeduid metde letter V.

2.3.

Chlorofylprognoses
Per doorgerekend alternatief (tabel Ien fig. 9 hoofdnota)
wordendrieprognosecijfersvanchlorofyl berekend. Deze
cijfers zijnalsvolgt tot stand gekomen:

Methode_IB
Vollenweider (lit.1-1)heeft statistisch devolgende relatie
afgeleid tussen hetdoor hemberekende interne P-gehalte:

(3)

P enhet teverwachten chlorofylniveauop jaargemiddelde
m
basis.
0 91
Chla =0,367P '
m
met:

3
Chla -'hetjaargemiddelde chlorofylgehalte (mg/m )
P
m

-het interne fosfaatgehalte (volgensvergelijking (2))
3

(inmg/m )
De aldusberekende chlorofylwaarden hebben eenruim betrouwbaarheidsinterval, n.1. een factor 2groter ofkleiner,d.w.z.
h Chla ^ Chla (reëel) ^2Chla (95%)
In tabel IV enV (enbijlage 1-3)worden de aldus gevonden
cijfers aangeduid met V-V.
Methode_IIB
Inhetkader van de CUWVOwerkzaamheden heeftHosper (lit.1-2)
een relatie gevonden tussen het totaalfosfaat gehalte inmeren
enhetmaximaal voorkomende seizoensgemiddelde chlorofylniveau.
Ditmaximum treedtn.1.opalsP groeibeperkend is.Om een
vergelijkbare uitkomst tekrijgen metmethode IB ishier een
regressielijn getrokken doordedoor Hosper gevonden waarden,
zodat eengemiddeld chlorofylgehalte en een spreiding gevonden
kanworden i.p.v.eenmaximaal chlorofylgehalte-Dezeregressielijn isgedefinieerd door

V
3
log (chla inmg/m )= 0,8 log (P
(4)

3
ing/m ) + 2 , 2 5

(n=45;r =0,54,bijlage 1-2).
Door nuhet fosfaatgehalte, berekend metmethode IA, inte
voeren in (4),wordteen chlorofylprognose gevonden welke in
tabel IVenV (enbijlage1-3)isaangeduid met H-U.

Door het fosfaatgehalte,berekend metmethode IIA,in tevoeren
in (4)wordt eenderde chlorofylprognose gevonden.Deze is alleen
inbijlage 1-3en1-4opgenomen endaar aangeduid met H-V.

Aangezienvoor hetVolkerak endeKomrest (Zuidelijk Zoommeer)
de beide fosfaatprognosemethoden totgelijke waarden leiden,
wordt erhier inde toekomstgeen groteafwijkingmetde
praktijk verwacht (ziebijlage 1-3).
De waardenberekend voor hetMarkiezaatmeer enRandmeer verschillen
echter nogal,afhankelijk vande gekozen bezinkingssnelheid.
In tabel IV enV zijn beide fosfaatgehalten alseen traject
opgegeven.
Debijbehorende chlorofylprognosewaarden in tabel IV enV zijn
de trajecten diegevonden wordenmet behulpvandebovenvermeldemethoden IBenIIB.
Inbijlage1-4wordthet chlorofylgehalte, gevonden metde
methoden IB,IIBen H I B gepresenteerd, afhankelijk vande
aktiviteitvandebodem,waarbijde nalevering vande bodem
,2
varieert tussen 0,05 en 1gP/m jr. Inhet zomerseizoen is in
derandmerenvanhet IJsselmeer eennalevering gevonden tussen
2
0,1 en 0,2 gP/m jr (lit. 1-5).

VI

Basisgegevens

a. Neerslag en verdamping
Neerslag enverdamping komen uitde KNMIoverzichten van het
stationOudenbosch.Neerslag iseen gemeten waarde terwijl de
verdamping berekend isvolgensPenman methode. Inde berekening
iseen gemiddeld jaar aangehouden. De concentratie aan totaalfosfaat indeneerslag is0,19 mg/l.Deze waarde iseengemiddelde concentratie over 2jaarwaarnemingen.

b. Scheepvaart
Dewaterafvoer t.g.v.de scheepvaart iseen gevolg van de
3
toekomstige zoutbestrijdingbijdeKreekraksluizen (20m / s ) ,
3
3
Philipsdam (25m /s) ende sluizen indeOesterdam (2m/ s ) .
c. Zijdelingse_toevoer enpolders
De zijdelingse toevoer vindtplaats door deBrabantse rivieren
Mark-Dintel (opVolkerakmeer), Steenbergse Vliet (opVolkerakmeer)
ende Zoom (opKomrest).
Dewaterhoeveelheden vande zijdelingse toevoer enpolderlozingen enonttrekkingen zijnberekend door district Zuidwest,Dir.Waterhuishouding enWaterbeweging RWS.
Demassa zijdelingse toevoer betreft de aanvoer van fosfaat
alsP-totaal door de Brabantse rivieren,demassa polders de
fosfaataanvoer door depolderlozingen ende rechtstreekse
lozing van afvalwater.
Dehoeveelheden totaalfosfaat die indeberekeningen gebruikt
werden zijn schattingen vande situatie zoalsdie omstreeks
1980-1983 zaloptreden.

d. Recreatie
Voor de intensieve recreatie isgerekend meteen belasting
van 0,64 tonP/jaar (7000recreanten/dag gedurende 3maanden).
Inhetgevalvan extensieve recreatie iseenbelasting van
0,18 tonP/jaar genomen (2000recreanten/dag gedurende 3maanden).
Per recreantwordt eenvierde inwonerequivalent gerekend, hetgeen
in fosfaatbetekent: 1g P/d.

rH

M
aj
0)

1-1

'J

-^
-\
1",
,H

g
§

4J

0
0
N

J

p

-^
r~
£

-^
—
-

-71

u
eu
g
g

U
Q)
CD
g
g
0
0
N

TS
•H
3
N

CD

TS
•rH

3
N

U

rH

a)
aj
g
g

eu
eu
S
e

0
0
N

0
0
N

0
0
N

TS
•H
3
N

Tî
•H
3
N

T)
•H
3
N

eu
eu
a

u
CD
eu

rd
rd
N

rH

eu
eu

TS
G

TS

. rd

(0

~ Pi

«

ö

'^_4

. 0

!
^
~

e
-a

a
m

«

•

ft

Tl

T5

0

•rH

P
CT

~s

0
0

CU

O
0
N

ri.

UJ

M
0)

1

*r

CO

CO

00

rH

eu
eu

eu

0
0
N

0
0
N

•

eu
B

4-1
<d
rd
N

A,
U

TS

TS
•rH

ss

a

rd
Pi

eu
g
g
0
0

•rH

TS
H

3
N

eu
QJ
S

a.

•

TS

«

rP

•

TS

rH

eu
eu
S

3
tSJ

(Ü

TS
C
cd
Pi

n
^r•»

C5Ï

0

CM

t-H

H

O
in
0
r-t

O
CM
O

TS
•H
3
N

G

0

SH

eu
CD
6

T!
C

•rH

<s

3
N

u
(rt
*H

Q,
0

-r

M
0)
CD

rH

(U

eu

Cl)

TS
•rH

(3

3
N

M

eu
S

rH

. eu
/

(U

•rH

a

0
0
N

rH

eu

U

M
CU
<D

eu
g
g

•p

<D

eu
S
B

U
Q)

g
g

u
eu
eu
S
TS

TS
•H

3
N

S

N

ft

a.

ft

•H

0

rV

c

eu
eu
O
0
N

3

•

TS

O

•rH

JT*

3
N

0

r-r

U

0
O

O
C
*~i

u
'J
'J

:<

r-">_

"7

i-i

s
3
N
0

..

•*

m

»

«.

-H

CM

CM

CM

CM

0

T H

*H

-rH

rH

O
in
0

O
in
0

O

O

m

rH

rH

m
en

•.

*.

>X>

CM

n

U)
CM

TH

rH
H

O

O

O

m
co

m
en

r^
co

O
O
O

*.

*.

•>

rH
•H

rH

CD

H

0

r»
co

CTl

rH

•

m

m

<£>

m

0

O
O

»H

»H

»•

rH

>

•H

2
ft•
^
0

j <

3

O

<—i

rH

v£>
O
v-H

X
ro

in
1x1

e
.-i

>n
O

0
E
TS
C

S

0

1

I

1

1

0

0

^

en

»

-

r-H

1

l

1

1

>
rd

ft
a
0

0

O
O

m

rH
CU
TS
0

E

1

2
3

•P

0
.Q
0)
T!
0)

ta

•P

SH

3
3

_c

"-1

J

œ

—
CN
P

rH

^-J

<

<

1

1

^-^
a
CU

tn
G

•H:

c
0
s
0
0
0
*T

3
O
rQ

eu

^-.
c

eu
cr>

Ti
ai

C
•H

•P

c
0
s

</i

—
CM
M
3

>

1

s

0
0
0
•^r

3
0

^C~-

Ä

eu
D>
c
•M
c
0
s

0
TS
CD
4->
U)
*

—

•

co

3
0
£1
CJ
TS

eu
m

4J
—

•

ro

•P
r-l

0
0
0

H
3

<

~

>

'

1

?

,G«
0)

en
G

•rH

C
0

s
0
0
0
*T

3
O

s~*

.a
eu

e
u
tn
c
•H

T)
ai
-U
U)

*^r
—
-P
rH

<

G

3
0
rQ
eu
TS
CJ

G

j j

0

w

2
0
0
0
CO

—'
T

SH

.3

>

—
.G^
<D
CT>
C

•rH

C
0

5
0
0
0
CO

?
3

O
XI
CU
TS
(U
•P

M

—
in
4J
r-H

<

O
CO

1
1

1

^^
C
eu
cr>

C
•H

c
0
?
0
0
0

co

rH

1

3

5eu
TS

^~x

C
0)
Ü>

c

eu

•H
C
0

—
KO

S

•J

O
O
O
CO

4J
M

rH

<

3

r8
eu
T)

eu

p
Ul

*cO
—
VJ

d

>

1

1

S
r—»

3

C

eu rB
en Q)
c T)
•rH
eu
-P
G
0
S
0
0
0

co

U)

—
r^
P
rH

<

r ^

a
a>
tn
c
•H
G
0

s
0
0
0

co

VIII

f.Afstroming (Run-off)
Inde berekeningen voor tabel IV isalleen de run-off van de
stad opgenomen enderun-off van het natuurgebied verwaarlossd.
In latere berekeningen zalook dezewordenverwerkt (tabelV).

Run-off stad:
Aangenomen wordtdathetgaatomdevestiging van gemiddeld
drie personenper huisendatde bevolkingsdichtheid gemiddeld
80personen per ha zalbedragen.Bij eenbebouwing van 4000
huizen krijgen wedushetvolgende.
Volgens amerikaanse richtgetallen isuit een stadsgebied van
150hamet eengescheiden rioleringssysteem een fosfaatbelasting teverwachten van circa 160kgP/jaar en een stikstofbelasting van 750kg N/jaar (lit. 1-3). Een regenwaterriool voertvolgens Robertsuit een stadsgebied als bovenstaand
ca. 95kgP/jaarafenca. 780kgN/jaar (lit. 1-4).
Beide getallen komen aardig overeen zodat hier aangenomen wordt,
dat een stadsgedeelte met 4000huizenmet eengescheiden rioleringssysteem 125kg P en 780kgNper jaar zal lozen.
Opde waterbalansvormt derun-off stad eenpostvan 8,35
3
m /d ha (lit. 1-4). Een natuurlijk gebied van 150hageeft een
jaarlijkse run-off belasting van 75kg P en 750kg N en een
3
waterlastvan 7,21 m /ha.d.
Een gescheiden rioleringsstelsel geeftdusruwweg eenverdubbeling van de fosfaatlast en eengelijke stikstofbelasting
als een evengroot landelijk gebied.

IX
TabelII
Deindeeersteberekeninggebruikterun-off (t.b.v.
constructietabelIV)

1000kg/j

mxlO /dag

ha stad

+ huizen

-

-

-

Zuid.Zoommeer

0,0013

0,125

150 .

4000

h Randmeer

0,0004

0,0417

50

2700

h Zuid.Zoommeer

0,0004

0,0417

50100

Alt.3

Randmeer

0,0016

0,1668

200

5250

Var.3 X

Zuid.Zoommeer

0,0016

0,1668

200,

5250

Alt.4

Zuid.Zoommeer

0,0016

0,1668

200

5250

Var.4 X

Randmeer

0,0016

0,1668

200

5250

Alt.5

Randmeer

0,0032

0,3336

400

10500

Alt.6

JjMarkiezaat

0,0016

0,1668

200

Alt.1
Alt.2
Var.2

X

Alt.6 X

Alt.7

h Zuid.Zoommeer

0,0016

0,1668

200

h Randmeer

0,0016

0,1668

200

h.Zuid.Zoommeer

0,0016

0,1668

200

Zuid.Zoommeer

0,0016

0,1668

200

10500
400

10500
400

5250

Tabel III
Gegevensmatrixbehorende bijalt. 1 (Augusta afgeleid naar III)

I
1. Volume

xlO 6 m 3

2. Oppervlakte

ha

3. Neerslag

63
xlOm /d
6

3

II

III

229,0000

17,2000

12,8000

4855,0000

1408,0000

1050,0000

0,1051

0,0305

0,0227

4. Verdamping

xl0 m /d

0,0954

0,0277

0,0206

5. Scheepvaart

xl(Ai3/d

2,1600

1,9008

-

6

3

6. Zijd.toevoer

xl0 m /d

0,8326

0,0336

-

7. Uitslag polders

xl0 6 m 3 /d

0,0612

0,0866

0,0077

8. Onttrekk. polders

3

xl0 m /d

0,0035

0,0022

-

9. Massa zijd.toevoer

xl0 3 kg

224,8000

8,4000

-

xlO kg
-1
m

22,7000

47,8000

10. Massa polders
11. Bezinkingsfactor

6

10/Z

10/Z

1,4000
5/Z

(IVolkerakmeer, IIZuid. Zoommeer, IIIMarkiezaatmeer)

Metbehulpvan tabel IIenbovenstaande matrix zijnde tabellen
IV enV samengesteld.

Alle alternatieven envarianten worden berekend zonder,met
extensieve enmet intensieverecreatie.
Indealternatievenmet eenRandmeer wordt ervanuitgegaan datdit
viab.v. duikers onder de noordelijke dam inverbinding staat
methetZoommeer.
Het zaldan echter toch een zeer geïsoleerde ligging hebben en
nietvolledigmengenmet het Zoommeerwater. Vandaar dat voor
hetRandmeer aparte waarden zijn bepaald, die afwijkenvan die
van hetZoommeer.

Tjb-;1IV
Chlororyl-*-'nfcst.utprognosevoor verstedelijkingsalternatieven (geenafstroming natuurlijke oeverlanden in rekening
gebracht.)
i

.

.

.

.

Chlorofylverwachtingswaarde mg/m
Aangrenzend

Randmeer

Zuid.Zoom-

Markiezaat-

Aangrenzend

meer

Zuid.Zoom-

31 - 17

0,35

0,13 - 0,05

76

32 - 18

0,35

0,14 - 0,06

76

37 - 20

0,35

0,16 - 0,06

j Geen recreatie

76

24 - 13

0,35

0,10-0,04

| Extensieve recreatie

76

26 - 14

0,35

0,11 - 0,04

! Intensieve

76

31 - 16

0,35

0,13 - 0,05

Intensieve

X

Var. 2

Alt. 3

Var. 3X

Alt.4

,,

,,

Geen recreatie

76

14 - 14

24 - 13

0,35

0,05 - 0,04

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie R

76

27- 25

24 - 13

0,35

0,11 - 0,09

0,10 - 0,04

Intensieve

,,

R

76

59 - 49

24 - 13

0,35

0,26 - 0,20

0,10 - 0,04

Extensieve

,,

M

76

14 - 14

26 -14.-

0,35

0,06 - 0,04

0,11 - 0,04

Intensieve

,,

M

31 - 16

76

15- 15

0,35

0,06 - 0,05

0,13 - 0,05

Geen recreatie

76

18- 17

24 -13

0,35

0,07 - 0,05

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie R

76

26- 23

24 -13

0,35

0,11 - 0,08

0,10 - 0,04

Intensieve

,,

R

76

46 - 38

24-13

0,35

0,20 - 0,14

0,10 - 0,04

Extensieve

,,

M

76.

19- 17

26 - 14

0,35

0,07 - 0,05

0,11 - 0,04

Intensieve

,,

M

76

19- 18

0,08 - 0,06

0,14 - 0,05

32 - 16

0,35

Geen recreatie

76

24 - 13

0,35

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie

76

26-14

0,35

0,11 - 0,04

Intensieve

76

31- 16

0,35

0,13 - 0,05

76

23 - 13

0,35

0,09 - 0,04

Extensieve recreatie

76

25 - 14

0,35

0,10 - 0,04

Intensieve

76

29 - 16

0,35

,,

Geen recreatie

Var. 4 X

Alt. 5

,,

76

32 - 33

25 - 13

0,35

0,13 - 0,12

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie R

76

35- 37

25-13

0,35

0,15 - 0,14

0,10 - 0,04

Intensieve

76

44- 45

25 - 13

0,35

0,19 - 0,18

0,10 - 0,04
0,11 - 0,04

,,

R

Extensieve

,,

M

76

32 -33

27 - 14

0,35

0,13 - 0,12

Intensieve

,,

M

.76

32 - 34

33 - 17

0,35

0,14 - 0,13

0,14 - 0,05

76

38 -41

25 - 13

0,35

0,16 -0,16

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie R

X

Var. 6

Alt. 7

Aanduiding

0,12 - 0,05

Geen recreatie

Geen recreatie

Alt. 6

Markiezaatmeer

76

| Extensieve recreatie

Alt.2

Randmeer

meer

meer
i Goen recreatie

Alt. 1*

Fosfaatconcentraties in g/m

76

42 - 45

25 - 13

0,35

0,18 - 0,18

0,10 - 0,04

R

76

52 - 55

2S - 13

0,35

0,23 - 0,23

0,10 - 0,04

,,

M

76

38 -41

27 - 14

0,35

0,16 - 0,16

0,11 - 0,04

,,

M

76

38-41

33 - 17

0,35

0,16 -0,16

Intensieve

,,

Extensieve
Intensieve

0,14 - 0,05

Geen recreatie

76

29 - 18

0,35

0,12 - 0,06

Extensieve recreatie

76

30 - 19

0,35

0,13 - 0,06

Intensieve

76

,,

34 -21

0,35

Geen recreatie

76

31 -31

25 - 13

0,35

0,13 - 0,11

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie R

76

34 - 34

25 - 13

0,35

0,15 - 0,13

0,10 - 0,04

76

43 -41

25 - 13

0,35

0,19 - 0,16

0,10 - 0,04

0,13 - 0,11

0,11 - 0,04

0,12 - 0,11

0,14 - 0,05

Intensieve

,,

R

Extensieve

,,

M

76

31 -31

27 - 14

0,35

Intensieve

,,

M

76

31 -31

0,15 - 0,07

33 - 17

0,35

Geen recreatie

76

24 - 13

0,35

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie

76

26- 14

0,35

0,11 - 0,04

Intensieve

76

32 - 16

0,35

,,

W=HU

W -HU |

(IMP:voorl. grenswaarde fosfaat 0,3 mg/1;streefwaarde fosfaat 0,05 mg/l).

W -HU

V=U

0,13 - 0,05
V

-

U

V

- U

Chlorotyl- en r'osr'.utproqnosevoor verstedelijkingsalternatieven (afstroming natuurlijke oeverlanden in rekening gebracht)

Chlorofylverwachtingswaarde mg/m

Fosfaatconcentraties in g/m

Aangrenzend

Markiezaat-

Aangrenzend

meer

Zuid.Zoom-

Randmeer

Zuid.Zoommeer
Alt. 1*

Î

Geen recreatie
Extensieve recreatie

i
Alt. 2

1
„'
jVar.2

!

Intensieve

,,

Var. 3

Alt. 4

Var. 4

Alt. 6

Var. 6

Alt.':

!

76

31 - 19

76

32 - 19

0,35
0,35

0,14 - 0,06

0,13- 0,06

35 -21

0,35

0,15 - 0,07

76

25 -15

0,35

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie

76

27 - 16

0,35

0,11 - 0,05

Intensieve

76

31-18

0,35

,,

0,13 - 0,06

Geen recreatie

76

13 - 15

25 -15

0,35

0,05 - 0,05

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie R

76

19- 22

25 - 15

0,35

0,08 - 0,07

0,10 - 0,04

Intensieve

76

35 - 37

25 - 15

0,35

0,15 - 0,14

0/10 - 0,04

76

13 - 16

27 -15

0,35

0,05 - 0,05

0,11 - 0,05

76

14- 17

31 - 18

0,35

0,06 - 0,05

0,13 - 0,06

Extensieve

,,
,,

R
M

,,

M

Geen recreatie

76

15- 15

25-15-

0,35

0,06 - 0,04

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie R

76

20 - 19

25 - 15

0,35

0,08 - 0,06

0,10 - 0,04
0,10 - 0,04

Intensieve

,,

R

76

31 - 28

25 - 15

0,35

0,13 - 0,10

Extensieve

,,

M

76

15- 15

27 - 16

0,35

0,06 -0,05

0,11 - 0,05

Intensieve

,,

M

76

16- 16

31 -18

0,35

0,06 - 0,05

0,13 - 0,06

25 - 15

0,35

Geen recreatie

76

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie

76

26-15

0,35

0,11 - 0,05

Intensieve

76

30 - 17

0,35

0,13 - 0,06

Geen recreatie

76

23-15

0,35

0,10 - 0,04

Extensieve recreatie

76

25 - 15

0,35

0,10 - 0,05

Intensieve

76

29 -18

0,35

0,12 - 0,06

,,

,,

GQQTIrecreatie

76

27 -28

26 - 15

0,35

0,11 - 0,10

Extensieve recreatie

76

29-31

26 - 15

0,35

0,12 - 0,11

0,11 - 0,05

R

76

36- 37

26 - 15

0,35

0,15- 0,14

0,11 - 0,05

76

27- 29

27 - 16

0,35

0,11 - 0,10

0,11 - 0,05

76

28- 29

36 - 19

0,35

0,11 - 0,10

0,14 - 0,06

76

30- 34

25 - 15

0,35

0,13 - 0,13

0,11 - 0,05
0,11 - 0,05

,,

Extensieve

,,

M

Intensieve

,,

M

Geen recreatie

0,11 - 0,05

Extensieve recreatie R

76

33 - 37

25 -15

0,35

0,14 - 0,14

Intensieve

,,

R

76

41 - 44

25 - 15

0,35

0,18 - 0,18

0,11 - 0,05

Extensieve

,,

M

76

30- 34

27 - 16

0,35

0,13 - 0,13

0,11 - 0,05

Intensieve

,,

M

76

31 - 35

0,13 - 0,13

0,14 - 0,06

32 - 19

0,35

Geen recreatie

76

28 - 19

0,35

0,12 - 0,06

Extensieve recreatie

76

29 -20

0,35

0,12 - 0,07

Intensieve

76

,,

Geen recreatie

76

33 - 22

0,35

26 - 28

25 - 15

0,35

0,14 - 0,07
0,11 - 0,10

0,11 - 0,05

Extensieve recreatie R

76

28- 30

25 - 15

0,35

0,13 - 0,11

0,10 -0,?5

Intensieve

,,

R

76

35 - 37

25 - 15

0,35

0,15 - 0,1"

0,11 -0 t ü5

Extensieve

,,

M

76

26 - 28

27 - 16

0,35

0,10 - 0,10

0,11 - ',J5

Intensieve

,,

M

76

26 - 29

32 - 19

0,35

0,11 - 0,10

0,14 - 0,06

Geen recreatie

76

20 - 14

0,35

Extensieve recreatie

76

22 -15

0,35

0,09 - 0,04

Intensieve

76

25-17

0,35

0,11 - 0,05

,,

Aanduiding
(IMP:voorl.

meer

meer

76

Intensieve

Alt. 5

Markiezaat-

Geen recreatie

Intensieve
Alt.3

Randmeer

VV=HU
grenswaarde fosfaat 0,3mg/l;

W -HU

streefwaarde fosfaat 0,05

W -HU
mg/l).

1

0,08 - 0,04

Literatuur appendix
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Advances indefining critical loading levels forphosphorus in
lake eutrophication. Mem. Inst. Ital. Idrobiol. 33:53-83.
1-2 Hosper,S.H., 1978.
Deontwikkeling vanrichtlijnen voor fosfaatkoncentratie en
fosfaatbelasting voor Nederlandse wateren. Publicatie van het
RIZA engepubliceerd in H O .
1-3 Rast,W. and G. Fred Lee,1977.
"Summary analysisof theU.S.portion of theNorth American
OECD eutrophication study.Results emphasizing nutrient loading
lakeresponserelationships and trophic status indices".USEPAreportCorvallis,Oregon 97330.
ContractR-803356-01-0and R-803356-01-3.
1-4 Robert,PaulV. et al., 1977
"Pollutant loadingsinurban stormwater".
Prog.Wat.Tech.Vol.8: 93-101
1-5 Anonymus,1978
"Interimrapport.Eutrofiëringsonderzoek randmeren". RIZA,
RWS, Directie Zuiderzeewerken, RIJP en RWS Directie Waterhuishouding enWaterbeweging, Distr. Noord.
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Voorbeeld print-outberekeningalternatief 5 (zonderrecreatieve
belasting)

Bijlage I

x

V.V

+

H.V

O

H.U

10°
Wolderwijd
Nuldernauw
(vergelijkbare
diepte als
Markiezaat)

8 9 10'

Interne Bodembelasting Alt -1
Natuurmodel Markiezaat
(tussen Oen 1 g P/m^ jr)

Het c h l o r o f y l g e h a l t e i n het natuurmodel van h e t Markiezaat a l s f u n c t i e
van de i n t e r n e P - b e l a s t i n g door de bodem.

(ton P/jr)
(dgP/m 2 jr.)

